
رقم الرفرقم اللوكراسم املؤلفاســـــــــــــــــــــــــــم الكتاب
رقم 

الكتاب
11الرف22للوكر عمر محمد البطولشرح قانون منع الجرائم

12الرف22للوكر عمر محمد البطولشرح قانون منع الجرائم

13الرف22للوكر محمد حماد الهبتيالتحقيق الجنائي واالدلة الجنائية

14الرف22للوكر محمد حماد الهبتيالتحقيق الجنائي واالدلة الجنائية

15الرف22للوكر نشات ابراهيمعلم النفس الجنائي

16الرف22للوكر نشات ابراهيمعلم النفس الجنائي

17الرف22للوكر نشات ابراهيمعلم النفس الجنائي

18الرف22للوكر نشات ابراهيمعلم النفس الجنائي

19الرف22للوكر فاضل زيدان محمدسلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلة

110الرف22للوكر فاضل زيدان محمدسلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلة

111الرف22للوكر منصور عمر المعايطةاالدلة الجنائية والتحقيق الجنائي

112الرف22للوكر منصور عمر المعايطةاالدلة الجنائية والتحقيق الجنائي

113الرف22للوكر بشير الصليبيقانون اصول المحاكمات الجزائية الفيدرالي

114الرف22للوكر بشير الصليبيقانون اصول المحاكمات الجزائية الفيدرالي

115الرف22للوكر اكرم نشات ابراهيمالسياسة الجنائية

116الرف22للوكر اكرم نشات ابراهيمالسياسة الجنائية

117الرف22للوكر كميت طالب البغدادياالستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان

118الرف22للوكر كميت طالب البغدادياالستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان

119الرف22للوكر اكرم عبد الرزاق المشهدانيموسوعة علم الجريمة

120الرف22للوكر اكرم عبد الرزاق المشهدانيموسوعة علم الجريمة

121الرف22للوكر علي عدنان الفيلالتشريعات الجزائية العسكرية العربية

122الرف22للوكر علي عدنان الفيلالتشريعات الجزائية العسكرية العربية

123الرف22للوكر علي عدنان الفيلالتشريعات الجزائية العسكرية العربية

124الرف22للوكر علي عدنان الفيلالتشريعات الجزائية العسكرية العربية

125الرف22للوكر ناصر كريمش خضر نظرية التوبة في القانون الجنائي

126الرف22للوكر ناصر كريمش خضر نظرية التوبة في القانون الجنائي

127الرف22للوكر صفاء حسن العجيلياالهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة

128الرف22للوكر صفاء حسن العجيلياالهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة

129الرف22للوكر احمود فالح الخرابشةاالشكاالت االجرائية للشهادة في المسائل الجزائية

130الرف22للوكر احمود فالح الخرابشةاالشكاالت االجرائية للشهادة في المسائل الجزائية

131الرف22للوكر علي جبار الحسيناويجرائم الحاسوب واالنترنت

132الرف22للوكر علي جبار الحسيناويجرائم الحاسوب واالنترنت

133الرف22للوكر حسن الجوخدارالتحقيق االبتدائي في قانون اصول المحاكمات

134الرف22للوكر حسن الجوخدارالتحقيق االبتدائي في قانون اصول المحاكمات

135الرف22للوكر محمد عودة الجبورالجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم االرهاب

136الرف22للوكر محمد عودة الجبورالجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم االرهاب

137الرف22للوكر محمد امين الخرشةمشروعية الصوت والصورة في االثبات الجنائي

138الرف22للوكر محمد امين الخرشةمشروعية الصوت والصورة في االثبات الجنائي



139الرف22للوكر محمد عودة الجبورالجرائم الواقعة على االموال

140الرف22للوكر محمد عودة الجبورالجرائم الواقعة على االموال

141الرف22للوكر عماد محمد ربيعحجية الشهادة في االثبات الجنائي

142الرف22للوكر عماد محمد ربيعحجية الشهادة في االثبات الجنائي

143الرف22للوكر مزهر جعفر عبيدشرح قانون االجراءات الجزائية العماني

144الرف22للوكر مزهر جعفر عبيدشرح قانون االجراءات الجزائية العماني

145الرف22للوكر غسان صبري كاطعالجهود العربية لمكافحة جريمة االرهاب

146الرف22للوكر غسان صبري كاطعالجهود العربية لمكافحة جريمة االرهاب

147الرف22للوكر عبد الرحمن توفيق نوفلشرح االجراءات الجزائية

148الرف22للوكر عبد الرحمن توفيق نوفلشرح االجراءات الجزائية

149الرف22للوكر عبد الرحمن توفيق نوفلشرح االجراءات الجزائية

150الرف22للوكر عبد الرحمن توفيق نوفلشرح االجراءات الجزائية

251الرف22للوكر اكرم نشات ابراهيمعلم االجتماع الجنائي

252الرف22للوكر اكرم نشات ابراهيمعلم االجتماع الجنائي

253الرف22للوكر علي محمد المبيضينالصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة

254الرف22للوكر علي محمد المبيضينالصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة

255الرف22للوكر فخري عبد الرزاق الحديثيشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

256الرف22للوكر فخري عبد الرزاق الحديثيشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

257الرف22للوكر فخري عبد الرزاق الحديثيشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

258الرف22للوكر فخري عبد الرزاق الحديثيشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

259الرف22للوكر عمر فخري الحديثيحق المتهم في محكمة عادلة

260الرف22للوكر عمر فخري الحديثيحق المتهم في محكمة عادلة

261الرف22للوكر كامل السعيدشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

262الرف22للوكر كامل السعيدشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

263الرف22للوكر علي محمد المبيضينالصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة

264الرف22للوكر علي محمد المبيضينالصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة

265الرف22للوكر براء منذر عبد اللطيفشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

266الرف22للوكر براء منذر عبد اللطيفشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

267الرف22للوكر براء منذر عبد اللطيفشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

268الرف22للوكر براء منذر عبد اللطيفالسياسة الجنائية في قانون رعاية االحداث

269الرف22للوكر براء منذر عبد اللطيفالسياسة الجنائية في قانون رعاية االحداث

270الرف22للوكر اكرم نشات ابراهيمعلم االجتماع الجنائي

271الرف22للوكر اكرم نشات ابراهيمعلم االجتماع الجنائي

272الرف22للوكر ابتسام سعيد الملكاويجريمة تلوث البيئة

273الرف22للوكر ابتسام سعيد الملكاويجريمة تلوث البيئة

274الرف22للوكر ابتسام سعيد الملكاويجريمة تلوث البيئة

275الرف22للوكر ابتسام سعيد الملكاويجريمة تلوث البيئة

276الرف22للوكر اشرف فتحي الراعيجرائم الصحافة والنشر

277الرف22للوكر اشرف فتحي الراعيجرائم الصحافة والنشر

278الرف22للوكر ايمن نواف الهواوشةالجريمة المستحيلة

279الرف22للوكر ايمن نواف الهواوشةالجريمة المستحيلة

280الرف22للوكر مزهر جعفر عبيدشرح قانون االجراءات الجزائية العماني



281الرف22للوكر مزهر جعفر عبيدشرح قانون االجراءات الجزائية العماني

282الرف22للوكر خالد عياد الحلبياجراءات التحري والتحقيق 

283الرف22للوكر خالد عياد الحلبياجراءات التحري والتحقيق 

284الرف22للوكر مصطفى محمد موسىاالرهاب االلكتروني

285الرف22للوكر مصطفى محمد موسىاالرهاب االلكتروني

286الرف22للوكر علي عدنان الفيلدرسات في الفقه الجنائي االسالمي

287الرف22للوكر علي عدنان الفيلدرسات في الفقه الجنائي االسالمي

288الرف22للوكر امجد سعود الخريشةجريمة غسيل االموال

289الرف22للوكر امجد سعود الخريشةجريمة غسيل االموال

290الرف22للوكر محمد علي السالم الحلبيالوجيز في اصول المحاكمات الجزائية

291الرف22للوكر محمد علي السالم الحلبيالوجيز في اصول المحاكمات الجزائية

292الرف22للوكر انور محمد صدقي المسؤولية الجزائية من الجرائم االقتصادية

293الرف22للوكر انور محمد صدقي المسؤولية الجزائية من الجرائم االقتصادية

294الرف22للوكر ممدوح طنطاويالجرائم التاديبية الوالية واالختصاص 

295الرف22للوكر ممدوح طنطاويالجرائم التاديبية الوالية واالختصاص 

296الرف22للوكر عبد القادر عودة1التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون 

297الرف22للوكر عبد القادر عودة1التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون 

298الرف22للوكر عبد القادر عودة2التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون 

299الرف22للوكر عبد القادر عودة 2التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون  

3100الرف22للوكر مخلد ابراهيم الزعبيجريمة استثمار الوظيفة

3101الرف22للوكر مخلد ابراهيم الزعبيجريمة استثمار الوظيفة

3102الرف22للوكر مخلد ابراهيم الزعبيجريمة استثمار الوظيفة

3103الرف22للوكر مخلد ابراهيم الزعبيجريمة استثمار الوظيفة

3104الرف22للوكر لندة معمر يشويالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها

3105الرف22للوكر لندة معمر يشويالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها

3106الرف22للوكر لندة معمر يشويالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها

3107الرف22للوكر اكرم نشات ابراهيمالسياسة الجنائية

3108الرف22للوكر اكرم نشات ابراهيمالسياسية الجنائية

3109الرف22للوكر جالل محمد الزعبيجرائم تقنية نظم المعلومات االلكترونية

3110الرف22للوكر جالل محمد الزعبيجرائم تقنية نظم المعلومات االلكترونية

3111الرف22للوكر سميع عبد القادر المجاليقرار منع المحاكمة

3112الرف22للوكر سميع عبد القادر المجاليقرار منع المحاكمة

3113الرف22للوكر محمد امين الخرشةتسبيب االحكام الجزائية

3114الرف22للوكر محمد امين الخرشةتسبيب االحكام الجزائية

3115الرف22للوكر حسن بشيت خويتضمانات المتهم

3116الرف22للوكر حسن بشيت خويتضمانات المتهم

3117الرف22للوكر طالل ابو عفيفةالوجيز في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

3118الرف22للوكر طالل ابو عفيفةالوجيز في قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني

3119الرف22للوكر علي يوسف الشكريالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغير

3120الرف22للوكر علي يوسف الشكريالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغير

3121الرف22للوكر زينب احمد عوينقضاء االحداث

3122الرف22للوكر زينب احمد عوينقضاء االحداث



3123الرف22للوكر وعدي سليمان علي ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية

3124الرف22للوكر وعدي سليمان علي ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية

3125الرف22للوكر محمود احمد عباينةجرائم الحاسوب وابعادها الدولية

3126الرف22للوكر محمود احمد عباينةجرائم الحاسوب وابعادها الدولية

3127الرف22للوكر ياسين خضير المشهدانيالتهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي

3128الرف22للوكر ياسين خضير المشهدانيالتهمة وتطبيقاتها في القضاء الجنائي

3129الرف22للوكر محمد حماد الهبتيالتكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي

3130الرف22للوكر محمد حماد الهبتيالتكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي

3131الرف22للوكر عمر فخري الحديثيتحريم التعسف في استعمال الحق

3132الرف22للوكر عمر فخري الحديثيتحريم التعسف في استعمال الحق

3133الرف22للوكر حسن اكرم نشاتعلم االنثرويولوجيا الجنائي

3134الرف22للوكر حسن اكرم نشاتعلم االنثرويولوجيا الجنائي

3135الرف22للوكر بدر الدين محمد شبلالقانون الدولي الجنائي الموضوعي

3136الرف22للوكر بدر الدين محمد شبلالقانون الدولي الجنائي الموضوعي

3137الرف22للوكر عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارةاجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة

3138الرف22للوكر عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارةاجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة

3139الرف22للوكر محمد سعيد نموراصول االجراءات الجزائية

3140الرف22للوكر محمد سعيد نموراصول االجراءات الجزائية

3141الرف22للوكر انور محمد صدقي المسؤولية الجزائية من الجرائم االقتصادية

3142الرف22للوكر انور محمد صدقي المسؤولية الجزائية من الجرائم االقتصادية

3143الرف22للوكر محمد عبد حسينعلم النفس الجنائي

3144الرف22للوكر محمد عبد حسينعلم النفس الجنائي

3145الرف22للوكر جهاد رضا الحباشنةالحماية الجزائية لبطاقات الوفاء

3146الرف22للوكر جهاد رضا الحباشنةالحماية الجزائية لبطاقات الوفاء

3147الرف22للوكر جهاد محمد البريزاتالجريمة المنظمة

3148الرف22للوكر جهاد محمد البريزاتالجريمة المنظمة

3149الرف22للوكر محمد احمد المشهدانياصول علمي االجرام والعقاب

3150الرف22للوكر محمد احمد المشهدانياصول علمي االجرام والعقاب

3151الرف22للوكر فهد يوسف الكساسيةجرائم االفالس

3152الرف22للوكر فهد يوسف الكساسيةجرائم االفالس

4153الرف22للوكر مصطفى العوجيالقانون الجنائي

4154الرف22للوكر مصطفى العوجيالقانون الجنائي

4155الرف22للوكر بدوي حناجرائم المطبوعات

4156الرف22للوكر بدوي حناجرائم المطبوعات

4157الرف22للوكر عبد الباسط محمد الجملموسوعة تكنولوجيا الحامض النووي

4158الرف22للوكر عبد الباسط محمد الجملموسوعة تكنولوجيا الحامض النووي

4159الرف22للوكر عبد الباسط محمد الجملموسوعة تكنولوجيا الحامض النووي

4160الرف22للوكر عبد الباسط محمد الجملموسوعة تكنولوجيا الحامض النووي

4161الرف22للوكر سامي علي حامد عياداستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة االرهاب

4162الرف22للوكر سامي علي حامد عياداستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة االرهاب

4163الرف22للوكر نزيه نعيم شالالجريمة الرشوة

4164الرف22للوكر نزيه نعيم شالالجريمة الرشوة



4165الرف22للوكر نزيه نعيم شالالجريمة الرشوة

4166الرف22للوكر محمد عبد حسينجريمة غسيل االموال

4167الرف22للوكر محمد عبد حسينجريمة غسيل االموال

4168الرف22للوكر محمد عبد اللطيف فرجشرح قانون االجراءات الجنائية

4169الرف22للوكر محمد عبد اللطيف فرجشرح قانون االجراءات الجنائية

4170الرف22للوكر جهاد رضا الحباشنةالحماية الجنائية لبطاقات الوفاء

4171الرف22للوكر جهاد رضا الحباشنةالحماية الجنائية لبطاقات الوفاء

4172الرف22للوكر انور ابو بكر كريممدى شرعية تشريح جثة االنسان

4173الرف22للوكر انور ابو بكر كريممدى شرعية تشريح جثة االنسان

4174الرف22للوكر صفوان محمد شريفاتالمسؤولية الجنائية عن االعمال الطبية

4175الرف22للوكر صفوان محمد شريفاتالمسؤولية الجنائية عن االعمال الطبية 

4176الرف22للوكر محمد علي الشالم عيادالجرائم الواقعة على االموال

4177الرف22للوكر محمد علي الشالم عيادالجرائم الواقعة على االموال

4178الرف22للوكر نهال عبد القادر الموفيالجرائم المعلوماتية

4179الرف22للوكر نهال عبد القادر الموفيالجرائم المعلوماتية

4180الرف22للوكر ماجد سالم الدرادشةسد الذرائع في جرائم القتل

4181الرف22للوكر ماجد سالم الدرادشةسد الذرائع في جرائم القتل

4182الرف22للوكر غازي مبارك الذنيباتالخبرة الفنية في اثبات التزوير 

4183الرف22للوكر غازي مبارك الذنيباتالخبرة الفنية في اثبات التزوير 

4184الرف22للوكر غازي مبارك الذنيباتالخبرة الفنية في اثبات التزوير 

4185الرف22للوكر غازي مبارك الذنيباتالخبرة الفنية في اثبات التزوير 

4186الرف22للوكر ماجد محمد الفيالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطا

4187الرف22للوكر ماجد محمد الفيالمسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطا

4188الرف22للوكر هيثم فالح شهابجريمة االرهاب وسبل مكافحتها

4189الرف22للوكر هيثم فالح شهابجريمة االرهاب وسبل مكافحتها

4190الرف22للوكر خالد موسى تونيالحماية الجنائية االجرائية للشهود

4191الرف22للوكر خالد موسى تونيالحماية الجنائية االجرائية للشهود

4192الرف22للوكر نبيه صالحالوسيط في شرح االجراءات الجزائية

4193الرف22للوكر نبيه صالحالوسيط في شرح االجراءات الجزائية

4194الرف22للوكر طالب نور الشرعمسؤولية الصيدالني الجنائية

4195الرف22للوكر طالب نور الشرعمسؤولية الصيدالني الجنائية

4196الرف22للوكر حسن حماد حميد الحمادالعالنية في قانون اصول المحاكمات الجزائية

4197الرف22للوكر حسن حماد حميد الحمادالعالنية في قانون اصول المحاكمات الجزائية

4198الرف22للوكر سالم روضان  الموسويجرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية

4199الرف22للوكر سالم روضان لموسويجرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية

4200الرف22للوكر مراد احمد العبادياعتراف المتهم واثره في االثبات

4201الرف22للوكر مراد احمد العبادياعتراف المتهم واثره في االثبات

4202الرف22للوكر محمد سالمة الرواشدةاثر قوانين مكافحة االرهاب على الشخصية

4203الرف22للوكر محمد سالمة الرواشدةاثر قوانين مكافحة االرهاب على الشخصية

4204الرف22للوكر محمد امين الشوابكةجرائم الحاسوب واالنترنت

4205الرف22للوكر محمد امين الشوابكةجرائم الحاسوب واالنترنت

4206الرف22للوكر لبنى فايز االيعاليالمنع من السفر



4207الرف22للوكر لبنى فايز االيعاليالمنع من السفر

5208الرف22للوكر سعيد حسب هللا عبد هللاشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

5209الرف22للوكر سعيد حسب هللا عبد هللاشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

5210الرف22للوكر سعيد حسب هللا عبد هللاشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

5211الرف22للوكر غسان ربابالوجيز في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

5212الرف22للوكر غسان ربابالوجيز في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

5213الرف22للوكر فايز عايز الضفيريالحماية الجنائية لالموال العامة 

5214الرف22للوكر فايز عايز الضفيريمواجهة جرائم غسيل االموال

5215الرف22للوكر فايز عايز الضفيريمواجهة جرائم غسيل االموال

5216الرف22للوكر فؤاد ضاهرجرائم تقليد خاتم الدولة والعالمات الرسمية

5217الرف22للوكر فؤاد ضاهرجرائم تقليد خاتم الدولة والعالمات الرسمية

5218الرف22للوكر فايز عايز الضفيريالحماية الجنائية لالموال العامة 

5219الرف22للوكر علي السيد البازضحايا جرائم البيئة

5220الرف22للوكر علي السيد البازضحايا جرائم البيئة

5221الرف22للوكر جمعة سعدون الربيعيالمرشد الى الدعوى الجزائية وتطبيقاتها

5222الرف22للوكر جمعة سعدون الربيعيالمرشد الى الدعوى الجزائية وتطبيقاتها

5223الرف22للوكر محمد عبد الرحيم الناغيالحماية الجنائية 

5224الرف22للوكر محمد عبد الرحيم الناغيالحماية الجنائية

5225الرف22للوكر محمد عبد الرحيم الناغيالحماية الجنائية

5226الرف22للوكر عبد هللا حسين حميدةالمسؤولية الجنائية للموظف العام لالمتناع

5227الرف22للوكر عبد هللا حسين حميدةالمسؤولية الجنائية للموظف العام لالمتناع

5228الرف22للوكر شوقي محمد صالحاالرهاب وازمات احتجاز الرهائن

5229الرف22للوكر شوقي محمد صالحاالرهاب وازمات احتجاز الرهائن

5230الرف22للوكر شوقي محمد صالحاالرهاب وازمات احتجاز الرهائن

5231الرف22للوكر صالح السعد(ضحايا الجريمة  )علم المجني عليه

5232الرف22للوكر صالح السعد(ضحايا الجريمة  )علم المجني عليه

5233الرف22للوكر طالب نور الشرعالجريمة الضريبية

5234الرف22للوكر طالب نور الشرعالجريمة الضريبية

5235الرف22للوكر ضياء االسديجرائم االنتخابات

5236الرف22للوكر ضياء االسديجرائم االنتخابات

5237الرف22للوكر ضياء االسديجرائم االنتخابات

5238الرف22للوكر بيار اميل طوبياالغش والخداع في القانون الخاص

5239الرف22للوكر بيار اميل طوبياالغش والخداع في القانون الخاص

5240الرف22للوكر محمد مرعي صعبالبند الجزائي

5241الرف22للوكر محمد مرعي صعبالبند الجزائي

5242الرف22للوكر بيار اميل طوبياالخطا االجرامي 

5243الرف22للوكر بيار اميل طوبياالخطا االجرامي 

5244الرف22للوكر حسين علي شحرورالطب الشرعي

5245الرف22للوكر حسين علي شحرورالطب الشرعي

5246الرف22للوكر دينا سيدةتبيض االموال

5247الرف22للوكر دينا سيدةتبيض االموال

5248الرف22للوكر خالد موسى تونيالحماية الجنائية للمستهلك



5249الرف22للوكر خالد موسى تونيالحماية الجنائية للمستهلك

5250الرف22للوكر خالد موسى تونيالمسؤولية الجنائية عن ترويج البيانات

5251الرف22للوكر خالد موسى تونيالمسؤولية الجنائية عن ترويج البيانات 

5252الرف22للوكر نزيه نعيم شالالدعاوى التحرش واالعتداء الجنسي

5253الرف22للوكر نزيه نعيم شالالدعاوى التحرش واالعتداء الجنسي

5254الرف22للوكر عمرو واصف الشريفالتوفيق االحتياطي

5255الرف22للوكر عمرو واصف الشريفالتوفيق االحتياطي

5256الرف22للوكر ايمن رمضانالحبس المنزلي

5257الرف22للوكر ايمن رمضانالحبس المنزلي

6258الرف22للوكر اسامة شاهينالموسوعة الذهبية في قضايا الجرح والضرب

6259الرف22للوكر اسامة شاهينالموسوعة الذهبية في قضايا الجرح والضرب

6260الرف22للوكر اسامة شاهينالموسوعة الذهبية في قضايا الجرح والضرب

6261الرف22للوكر حامد الشريف1موسوعة الدفوع امام القضاء الجنائي ج

6262الرف22للوكر حامد الشريف1موسوعة الدفوع امام القضاء الجنائي ج

6263الرف22للوكر حامد الشريف1موسوعة الدفوع امام القضاء الجنائي ج

6264الرف22للوكر حامد الشريف1موسوعة الدفوع امام القضاء الجنائي ج

6265الرف22للوكر حامد الشريف1موسوعة الدفوع امام القضاء الجنائي ج

6266الرف22للوكر حامد الشريف1موسوعة الدفوع امام القضاء الجنائي ج

6267الرف22للوكر حامد الشريف1موسوعة الدفوع امام القضاء الجنائي ج

6268الرف22للوكر حامد الشريف1موسوعة الدفوع امام القضاء الجنائي ج

6269الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6270الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6271الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6272الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6273الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6274الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6275الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6276الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6277الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6278الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6279الرف22للوكر حسن الفكهانيالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 

6280الرف22للوكر حسين محمد جمجومموسوعة العدالة الجنائية

6281الرف22للوكر حسين محمد جمجومموسوعة العدالة الجنائية

6282الرف22للوكر حسين محمد جمجومموسوعة العدالة الجنائية

6283الرف22للوكر حسين محمد جمجومموسوعة العدالة الجنائية

6284الرف22للوكر حسين محمد جمجومموسوعة العدالة الجنائية

6285الرف22للوكر بدوي حناالتزوير

6286الرف22للوكر بدوي حنااالحتيال

6287الرف22للوكر بدوي حناجرائم السرقة

6288الرف22للوكر بدوي حنااالثبات

6289الرف22للوكر بدوي حناالمخدرات

6290الرف22للوكر بدوي حناالقتل



1291الرف23للوكرعبد المنعم حشي1الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1292الرف23للوكرعبد المنعم حشي2الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1293الرف23للوكرعبد المنعم حشي3الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1294الرف23للوكرعبد المنعم حشي 4الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1295الرف23للوكرعبد المنعم حشي 5الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1296الرف23للوكرعبد المنعم حشي 6الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1297الرف23للوكرعبد المنعم حشي7الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1298الرف23للوكرعبد المنعم حشي8الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1299الرف23للوكرعبد المنعم حشي9الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1300الرف23للوكرعبد المنعم حشي10الموسوعة الماسية للقواعد القانونية ج

1301الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1302الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1303الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1304الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1305الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1306الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1307الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1308الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1309الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1310الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1311الرف23للوكرسعيد عبد الخالقالموسوعة العشرية في احكام النقض المدنية والجنائية

1312الرف23للوكرطارق سرورجرائم النشر واالعالم

1313الرف23للوكرطارق سرورجرائم النشر واالعالم

1314الرف23للوكرطارق سرورجرائم النشر واالعالم

2315الرف23للوكرجندي عبد الملك بكالموسوعة الجنائية

2316الرف23للوكرجندي عبد الملك بكالموسوعة الجنائية

2317الرف23للوكرجندي عبد الملك بكالموسوعة الجنائية

2318الرف23للوكرجندي عبد الملك بكالموسوعة الجنائية

2319الرف23للوكرجندي عبد الملك بكالموسوعة الجنائية

2320الرف23للوكرالسيد عتيقجريمة التحرش الجنسي

2321الرف23للوكرالسيد عتيقجريمة التحرش الجنسي

2322الرف23للوكرهشام عبد الحميد فرجتوابع العالقات الجنسية الغير شرعية

2323الرف23للوكرهشام عبد الحميد فرجتوابع العالقات الجنسية الغير شرعية

2324الرف23للوكراحمد سفرجرائم غسل االموال وتمويل االرهاب

2325الرف23للوكراحمد سفرجرائم غسل االموال وتمويل االرهاب

2326الرف23للوكرعادل عزام سقف الحيطجرائم الذم والقدح 

2327الرف23للوكرعادل عزام سقف الحيطجرائم الذم والقدح 

2328الرف23للوكرعصام احمد غريبتعدد الجرائم واثره في المواد الجنائية

2329الرف23للوكرعصام احمد غريبتعدد الجرائم واثره في المواد الجنائية

2330الرف23للوكربشير سعد زغلولالقواعد القانونية للحبس االحتياطي

2331الرف23للوكربشير سعد زغلولالقواعد القانونية للحبس االحتياطي

2332الرف23للوكراحمد حسام طهالقواعد القانونية للحبس االحتياطي



2333الرف23للوكراحمد حسام طهالحماية الجنائية الستخدام الجينات الوراثية

2334الرف23للوكرعبد االمير العكيليالحماية الجنائية الستخدام الجينات الوراثية

2335الرف23للوكرعبد االمير العكيلياصول المحاكمات الجنائية

2336الرف23للوكرعبد االمير العكيلياصول المحاكمات الجنائية

2337الرف23للوكرعبد االمير العكيلياصول المحاكمات الجنائية

2338الرف23للوكرعبد االمير العكيلياصول المحاكمات الجنائية

2339الرف23للوكرعبد االمير العكيلياصول المحاكمات الجنائية

2340الرف23للوكرعبد االمير العكيلياصول المحاكمات الجنائية

2341الرف23للوكربسام محمد القواسمياثر الدم والبصمة الوراثية في االثبات

2342الرف23للوكربسام محمد القواسمياثر الدم والبصمة الوراثية في االثبات

2343الرف23للوكرمعوض عبد التوابالسرقة واغتصاب السندات والتهديد

2344الرف23للوكرمعوض عبد التوابالسرقة واغتصاب السندات والتهديد

2345الرف23للوكرذينات طلعت شحاتةاالعمال الجرمية التي تستهدف في االنظمة المعلوماتية

2346الرف23للوكرذينات طلعت شحاتةاالعمال الجرمية التي تستهدف في االنظمة المعلوماتية

2347الرف23للوكرايمن عبد الحفيظ حماية بطاقات الدفع االلكتروني

2348الرف23للوكرايمن عبد الحفيظ حماية بطاقات الدفع االلكتروني

2349الرف23للوكرايمن عبد الحفيظ حماية بطاقات الدفع االلكتروني

2350الرف23للوكرايمن عبد الحفيظ حماية بطاقات الدفع االلكتروني

2351الرف23للوكرعلي محمد جعفرحماية االحداث المخالفين للقانون 

2352الرف23للوكرعلي محمد جعفرحماية االحداث المخالفين للقانون 

2353الرف23للوكرمعوان مصطفىالتجارة االلكترونية ومكافحة الجريمة المعلوماتية

2354الرف23للوكرمعوان مصطفىالتجارة االلكترونية ومكافحة الجريمة المعلوماتية

2355الرف23للوكرعبد اللطيف عبد القويظاهرة انحراف االحداث في المجتمع

2356الرف23للوكرعبد اللطيف عبد القويظاهرة انحراف االحداث في المجتمع

2357الرف23للوكرمحمود داوود يعقوبالمفهوم القانوني لالرهاب

2358الرف23للوكرمصطفى مجدي ندب الخبراء في المجالين الجنائي والمدني 

2359الرف23للوكرمصطفى مجدي ندب الخبراء في المجالين الجنائي والمدني 

3360الرف23للوكرحسن جوخدار3اصول المحاكمات الجزائية ج

3361الرف23للوكرحسن جوخدار3اصول المحاكمات الجزائية ج

3362الرف23للوكرحسن جوخدار2اصول المحاكمات الجزائية ج

3363الرف23للوكرحسن جوخدار2اصول المحاكمات الجزائية ج

3364الرف23للوكرحسن جوخدار1اصول المحاكمات الجزائية ج

3365الرف23للوكرحسن جوخدار1اصول المحاكمات الجزائية ج

3366الرف23للوكرعادل يحيىالحماية الجنائية للحق في الصحة 

3367الرف23للوكرعادل يحيىالحماية الجنائية للحق في الصحة 

3368الرف23للوكرخالد موسى تونيالمسؤولية الجنائية للوزراء

3369الرف23للوكرخالد موسى تونيالمسؤولية الجنائية للوزراء

3370الرف23للوكرحمدي رجب عطيةالمسؤولية الجنائية للطفل

3371الرف23للوكرحمدي رجب عطيةالمسؤولية الجنائية للطفل

3372الرف23للوكروصفي محمد علي الوجيز في الطب العدلي

3373الرف23للوكروصفي محمد علي الوجيز في الطب العدلي

3374الرف23للوكروصفي محمد علي الوجيز في الطب العدلي



3375الرف23للوكرمحمد شالل حبيباصول علم االجرام

3376الرف23للوكرمحمد شالل حبيباصول علم االجرام

3377الرف23للوكرمحمد شالل حبيباصول علم االجرام

3378الرف23للوكرحسين شحروراالسلحة النارية في الطب الشرعي

3379الرف23للوكرحسين شحروراالسلحة النارية في الطب الشرعي

3380الرف23للوكرحسين شحروراالسلحة النارية في الطب الشرعي

3381الرف23للوكرحسين شحروراالسلحة النارية في الطب الشرعي

3382الرف23للوكرعالء يحيىالتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد

3383الرف23للوكرعالء يحيىالتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد

3384الرف23للوكراسماعيل الخلفيشرح قانون الكسب غير المشروع

3385الرف23للوكراسماعيل الخلفيشرح قانون الكسب غير المشروع

3386الرف23للوكراسماعيل الخلفيشرح قانون الكسب غير المشروع

3387الرف23للوكراسماعيل الخلفيشرح قانون الكسب غير المشروع

3388الرف23للوكرطالل ياسين العيسىالمحكمة الجنائية الدولية 

3389الرف23للوكرطالل ياسين العيسىالمحكمة الجنائية الدولية 

3390الرف23للوكرخالد رمضان عبد العالالليل في القانون الجنائي

3391الرف23للوكرخالد رمضان عبد العالالليل في القانون الجنائي

3392الرف23للوكراشرف توفيق شمس الدينالتوازن بين السلطة والحرية

3393الرف23للوكراشرف توفيق شمس الدينالتوازن بين السلطة والحرية

3394الرف23للوكراشرف توفيق شمس الدينالتوازن بين السلطة والحرية

3395الرف23للوكرمصطفى يوسفالمسؤولية التاديبية للموظف العام

3396الرف23للوكرمصطفى يوسفالمسؤولية التاديبية للموظف العام

3397الرف23للوكرمحمد محمد مصباح التدابير االحترازية في السياسة الجنائية

3398الرف23للوكرمحمد محمد مصباح التدابير االحترازية في السياسة الجنائية

3399الرف23للوكرعبد الحميد الشواربيسلطة المحكمة الجنائية

3400الرف23للوكرعبد الحميد الشواربيسلطة المحكمة الجنائية

3401الرف23للوكرعبد الحميد الشواربيسلطة المحكمة الجنائية

3402الرف23للوكرمجدي محمود محب الحبس االحتياطي

3403الرف23للوكرمجدي محمود محب الحبس االحتياطي

3404الرف23للوكرطه كاسب فالحالمدخل الى علم البصمات

3405الرف23للوكرطه كاسب فالحالمدخل الى علم البصمات

3406الرف23للوكرسلطان الشاولاصول التحقيق االجرامي

3407الرف23للوكرسلطان الشاولاصول التحقيق االجرامي

3408الرف23للوكرسلطان الشاولاصول التحقيق االجرامي

3409الرف23للوكراسامة حسنين عبيدالمحكمة الجنايات المستانفة

3410الرف23للوكراسامة حسنين عبيدالمحكمة الجنايات المستانفة

3411الرف23للوكرنزيه نعيم شالالدعاوى جرائم الشرف

3412الرف23للوكرنزيه نعيم شالالدعاوى جرائم الشرف

3413الرف23للوكركامل علوان الزبيديعلم النفس الجنائي

3414الرف23للوكركامل علوان الزبيديعلم النفس الجنائي

3415الرف23للوكرعماد الفقيالمسؤولية الجنائية عن الجرائم الضريبية

3416الرف23للوكرعماد الفقيالمسؤولية الجنائية عن الجرائم الضريبية



3417الرف23للوكرعبد هللا صالح عبد هللاضمانات الحصانة الجنائية والمدنية

3418الرف23للوكرعبد هللا صالح عبد هللاضمانات الحصانة الجنائية والمدنية

3419الرف23للوكرمصطفى ابراهيم الزلميموانع المسؤولية الجزائية

3420الرف23للوكرمصطفى ابراهيم الزلميموانع المسؤولية الجزائية

3421الرف23للوكرعلي خلف الشرعةمبدا التكامل في المحكمة الجنلئية الدولية

3422الرف23للوكرعلي خلف الشرعةمبدا التكامل في المحكمة الجنلئية الدولية

3423الرف23للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويفن البحث الجنائي وطبيعته الذاتية

3424الرف23للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويفن البحث الجنائي وطبيعته الذاتية

3425الرف23للوكرمصطفى محمد موسىالتحقيق الجنائي في الجرائم االلكترونية

3426الرف23للوكرمصطفى محمد موسىالتحقيق الجنائي في الجرائم االلكترونية

3427الرف23للوكراسامة حسنين عبيدالمراقبة الجنائية االلكترونية

3428الرف23للوكراسامة حسنين عبيدالمراقبة الجنائية االلكترونية

3429الرف23للوكرمحمد عبيد الكعبيالجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع 

3430الرف23للوكرمحمد عبيد الكعبيالجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع 

4431الرف23للوكرماهر عبد شويشنظرية تعادل االسباب في القانون الجنائي

4432الرف23للوكرماهر عبد شويشنظرية تعادل االسباب في القانون الجنائي

4433الرف23للوكراحمد فتحي بهشي نظرية االثبات

4434الرف23للوكراحمد فتحي بهشي نظرية االثبات

4435الرف23للوكراحمد ابراهيم مصطفى االرهاب والجريمة المنظمة

4436الرف23للوكراحمد ابراهيم مصطفى االرهاب والجريمة المنظمة

4437الرف23للوكراحمد ابراهيم مصطفى االرهاب والجريمة المنظمة

4438الرف23للوكرمحمود شريف بسيونيمدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي

4439الرف23للوكرمحمود شريف بسيونيمدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي

4440الرف23للوكرصبري محمد السنوسياثر االحكام الجنائية

4441الرف23للوكرصبري محمد السنوسياثر االحكام الجنائية

4442الرف23للوكرصبري محمد السنوسياثر االحكام الجنائية

4443الرف23للوكرمحمد السعيد عبد الفتاحالحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة

4444الرف23للوكرمحمد السعيد عبد الفتاحالحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة

4445الرف23للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويمعايير الحبس االحتياطي والتدابير البديلة

4446الرف23للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويمعايير الحبس االحتياطي والتدابير البديلة

4447الرف23للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويمعايير الحبس االحتياطي والتدابير البديلة

4448الرف23للوكرمعوض عبد التوابالوسيط في شرح جرائم التزوير والتزيف وتقليد االختام

4449الرف23للوكرمعوض عبد التوابالوسيط في شرح جرائم التزوير والتزيف وتقليد االختام

4450الرف23للوكرمعوض عبد التوابالوسيط في شرح جرائم التزوير والتزيف وتقليد االختام

4451الرف23للوكرسليمان عبد المنعماصول علم االجرام والجزاء

4452الرف23للوكرجالل ثروتاصول المحاكمات الجزائية

4453الرف23للوكرجالل ثروتاصول المحاكمات الجزائية

4454الرف23للوكرجالل ثروتاصول المحاكمات الجزائية

4455الرف23للوكرالياس الشيخانيالحماية الجنائية للمستهلك

4456الرف23للوكرمحمد محمد مصباح الحماية الجنائية للمستهلك

4457الرف23للوكرعبود صالح التميميالتحقيق الجنائي العملي

4458الرف23للوكرعبود صالح التميميالتحقيق الجنائي العملي



4459الرف23للوكراكرم نشات ابراهيمعلم النفس الجنائي

4460الرف23للوكراكرم نشات ابراهيمعلم النفس الجنائي

4461الرف23للوكراكرم نشات ابراهيمعلم النفس الجنائي

4462الرف23للوكرمحمد ابو العال عقيدةمراقبة المحادثات التلفونية

4463الرف23للوكرمحمد ابو العال عقيدةمراقبة المحادثات التلفونية

4464الرف23للوكرمحمد ابو العال عقيدةمراقبة المحادثات التلفونية

4465الرف23للوكراحمد حسام طهالجوانب االجرائية في الجريمة االرهابية

4466الرف23للوكراحمد حسام طهالجوانب االجرائية في الجريمة االرهابية

4467الرف23للوكراحمد حسام طهالجوانب االجرائية في الجريمة االرهابية

4468الرف23للوكراحمد حسام طهالجوانب االجرائية في الجريمة االرهابية

4469الرف23للوكراحمد محمود عبد العالالعود واالعتياد على االجراء

4470الرف23للوكراحمد محمود عبد العالالعود واالعتياد على االجراء

4471الرف23للوكربشير سعد زغلولالحبس االحتياطي

4472الرف23للوكربشير سعد زغلولالحبس االحتياطي

4473الرف23للوكربشير سعد زغلولالحبس االحتياطي

4474الرف23للوكرعبد الرحمن الجورانيجريمة اختالس االموال العامة

4475الرف23للوكرعبد الرحمن الجورانيجريمة اختالس االموال العامة

4476الرف23للوكرمعوض عبد التوابجرائم التلوث

4477الرف23للوكرمعوض عبد التوابجرائم التلوث

4478الرف23للوكرمعوض عبد التوابجرائم التلوث

4479الرف23للوكرابراهيم محمد علي النظام القانوني لمعاملة المسجونين

4480الرف23للوكرابراهيم محمد علي النظام القانوني لمعاملة المسجونين

4481الرف23للوكرخالد علي صالحالحماية الجنائية الخاصة لسوق االوراق

4482الرف23للوكرخالد علي صالحالحماية الجنائية الخاصة لسوق االوراق

4483الرف23للوكراحمد محمد البغدادعقوبات االعدام وفلسفة النظام 

4484الرف23للوكراحمد محمد البغدادعقوبات االعدام وفلسفة النظام 

4485الرف23للوكرسامي علي حامد عيادالجريمة المعلوماتية واجرام االنترنيت

4486الرف23للوكرسامي علي حامد عيادالجريمة المعلوماتية واجرام االنترنيت

4487الرف23للوكرابو الوفا محمد ابو الوفاالتاجل الشرعي والقانوني

4488الرف23للوكرابو الوفا محمد ابو الوفاالتاجل الشرعي والقانوني

4489الرف23للوكرعادل عبد الجواد الكردوسيادارة االزمات االمنية

4490الرف23للوكرعادل عبد الجواد الكردوسيادارة االزمات االمنية

4491الرف23للوكرعادل عبد الجواد الكردوسيادارة االزمات االمنية

5492الرف23للوكرطارق صالح يوسفاثر الطب الشرعي

5493الرف23للوكرطارق صالح يوسفاثر الطب الشرعي

5494الرف23للوكرعادل صديقالوجيز في شرح قانون التجنيد

5495الرف23للوكرعادل صديقالوجيز في شرح قانون التجنيد

5496الرف23للوكرحاتم حسن موسىبكارسلطة القاضي الجنائي 

5497الرف23للوكرحاتم حسن موسىبكارسلطة القاضي الجنائي 

5498الرف23للوكرابراهيم المشاهديالمبادى القانونية في قضاء

5499الرف23للوكرابراهيم المشاهديالمبادى القانونية في قضاء

5500الرف23للوكرابراهيم المشاهديالمبادى القانونية في قضاء



5501الرف23للوكرمحمد نور الدين سيد عبد الحميدالمسؤولية الجنائية عن االستعمال

5502الرف23للوكرمحمد نور الدين سيد عبد الحميدالمسؤولية الجنائية عن االستعمال

5503الرف23للوكراحمد رفعت خفاجيجرائم الرشوة

5504الرف23للوكراحمد رفعت خفاجيجرائم الرشوة

5505الرف23للوكرمحمد فهيم درويشحق الدفاع والمرافعة

5506الرف23للوكرمحمد فهيم درويشحق الدفاع والمرافعة

5507الرف23للوكرعبد االله محمد النوابسةالجرائم الواقعة على امن الدولة

5508الرف23للوكرعبد االله محمد النوابسةالجرائم الواقعة على امن الدولة

5509الرف23للوكرغازي عبد الرحمنالحق في الحبس للضمان

5510الرف23للوكرغازي عبد الرحمنالحق في الحبس للضمان

5511الرف23للوكرحسن جوخدارقانون االحداث الجانحين

5512الرف23للوكرحسن جوخدارقانون االحداث الجانحين

5513الرف23للوكرالياس الشيخانياالعتداء على حقوق المؤلف

5514الرف23للوكرالياس الشيخانياالعتداء على حقوق المؤلف

5515الرف23للوكرعبد العزيز رمضان سمكالعفو واثره في عقوبة القصاص

5516الرف23للوكرعبد العزيز رمضان سمكالعفو واثره في عقوبة القصاص

5517الرف23للوكرعبد العزيز رمضان سمكالعفو واثره في عقوبة القصاص

5518الرف23للوكرمنى جاسم الكواريالتفتيش شروطه وحاالت بطالنه 

5519الرف23للوكرمنى جاسم الكواريالتفتيش شروطه وحاالت بطالنه 

5520الرف23للوكرمنى جاسم الكواريالتفتيش شروطه وحاالت بطالنه 

5521الرف23للوكرمجدي محمود محب الحبس االحتياطي

5522الرف23للوكرعادل ماجدمكافحة جرائم االتجار بالبشر

5523الرف23للوكرعادل ماجدمكافحة جرائم االتجار بالبشر

5524الرف23للوكرعباس هاشم السعديمسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة

5525الرف23للوكرعباس هاشم السعديمسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة

5526الرف23للوكرفائزة يونس الباشاالقانون الجنائي الخاص الليبي

5527الرف23للوكرفائزة يونس الباشاالقانون الجنائي الخاص الليبي

5528الرف23للوكرمحمد علي فينوشرح جريمة اصدار شكك

5529الرف23للوكرعبد الفتاح مرادشرح القانون الجنائي

5530الرف23للوكرعبد الفتاح مرادشرح القانون الجنائي

5531الرف23للوكرمحمد علي سكيكرالوجيز في جرائم قمع التدليس

5532الرف23للوكرمحمد علي سكيكرالوجيز في جرائم قمع التدليس

5533الرف23للوكرمدحت الدبيسيمحكمة الطفل والمعاملة الجنائية

5534الرف23للوكردوادي عبد هللاالطعن في االحكام الغيابية

5535الرف23للوكراسامة شاهينالدفاع والدفوع في قضايا الرشوة

5536الرف23للوكرمحمود عبد ربه محمدالمسؤولية الجنائية للصيدلي

5537الرف23للوكرنبيه صالحالوسيط في شرح مبادئ االجراءات

5538الرف23للوكرهاللي عبد الاله احمدالتزام الشاهد باالعالم

5539الرف23للوكرمحمد علي سكيكرالحبس االحتياطي

5540الرف23للوكرعبد الرحمن محمد العيسوياتجاهات جديدة في علم النفس

6541الرف23للوكرسليمان عبد المنعماصول االجراءات الجنائية

6542الرف23للوكرعبد الحميد الشواربيالدفوع الجنائية



6543الرف23للوكراسامة شاهينالموسوعة الذهبية

6544الرف23للوكرمصطفى مجدي هرجةالقتل والضرب واالصابة

6545الرف23للوكرسليمان احمد فضلالمواجهة التشريعية واالمنية

6546الرف23للوكراحمد لطيف السيدنحو تدعيم مبدا اصل البراءة

6547الرف23للوكرمحمد عبد اللطيف عبد العالاباحة نقل االعضاء من الموتى

6548الرف23للوكرشمس الدين ابراهيموسائل مواجهة االعتداءات

6549الرف23للوكرعادل يحيىالحماية الجنائية للحق في الصحة 

6550الرف23للوكربشير سعد زغلولاستئناف احكام محاكم الجنايات

6551الرف23للوكرايمن عبد هللا فكريجرائم نظم المعلومات

6552الرف23للوكرمحمد فهيم درويشالجريمة وعصر العولمة

6553الرف23للوكرحسنين المحمديالخطر الجنائي ومواجهته

6554الرف23للوكرمحمد حسين فرحاتالمخدرات واساليب المكافحة

6555الرف23للوكراشرف هاللجرائم البيئة بين النظرية والتطبيق

6556الرف23للوكرهاللي عبد الاله احمدالجوانب الموضوعية واالجرائية

6557الرف23للوكرمرفت محمد الباروديالمسؤولية الجنائية عن استخدام االشعاع في الطب

6558الرف23للوكرايمن محمد ابو علمجريمة التربح

6559الرف23للوكراحمد سيف االسالم عبد الفتاحالتشريع والحبس االحتياطي

6560الرف23للوكراسامة حسنين عبيدالمسؤولية الجنائية المصرفية

6561الرف23للوكرمحمد عيد الغريبحرية القاضي الجنائي في االقتناع اليقيني

6562الرف23للوكرمحمد عبد اللطيف فرجشرح قانون االجراءات الجنائية

6563الرف23للوكرعلي فضل اليوعينينضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة

6564الرف23للوكرعمر محمد بن يونساالتهام في جرائم الملكية الفكرية

6565الرف23للوكرعمر محمد بن يونسالمخدرات والمؤثرات العقلية

6566الرف23للوكرقدري عبد الفتاح الشهاوياالستدالل الجنائي والتقنيات الفنية

6567الرف23للوكرالمركز القومي للبحوث االجتماعيظاهرة المخدرات

6568الرف23للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويالحدث االجرامي

6569الرف23للوكرحسين فتحي عطية احمدالنظرية العامة لالكراه في القانون الجنائي

6570الرف23للوكرطارق سرورحق المتهم في استئناف االمر 

6571الرف23للوكرعبد الرحمن محمد العيسويالحرب النفسية والدعائية

6572الرف23للوكراحمد ابو الروسالقصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية

6573الرف23للوكرعمر محمد بن يونساالجراءات الجنائية عبر االنترنيت

6574الرف23للوكرمحمود زكي شمساساليب مكافحة المخدرات

6575الرف23للوكرعبد الفتاح سليمانطرق اكتشاف تزوير الشيكات

6576الرف23للوكرمحمد حميد هاشلدور الوسطية في استتباب االمن

6577الرف23للوكرمصطفى مجدي هرجةحقوق المتهم وضماناته

6578الرف23للوكراشرف توفيق شمس الدينشرح قانون االجراءات الجنائية

6579الرف23للوكرعبد االحد جمال الدينالنظرية العامة للجريمة

6580الرف23للوكرفتحي توفيق عالنية المحاكمات الجزائية

6581الرف23للوكرمنيرة سعود محمدضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية

6582الرف23للوكرنبيل محمود حسنتعويض ضحايا الجريمة

6583الرف23للوكرسمير عبد الغنيمبادئ مكافحة المخدرات

1584الرف24للوكرراسي الياس الحاجمرور الزمن الجزائي



1585الرف24للوكرراسي الياس الحاجمرور الزمن الجزائي

1586الرف24للوكرراسي الياس الحاجمرور الزمن الجزائي

1587الرف24للوكرراسي الياس الحاجمرور الزمن الجزائي

1588الرف24للوكربدوي مرعبالقضاء العسكري في النظرية والتطبيق

1589الرف24للوكربدوي مرعبالقضاء العسكري في النظرية والتطبيق

1590الرف24للوكرهاني الحبالاالصول الموجزة في القضايا الجزائية 

1591الرف24للوكرهاني الحبالاالصول الموجزة في القضايا الجزائية 

1592الرف24للوكرجعفر مشيمشجريمة التزوير

1593الرف24للوكرجعفر مشيمشجريمة التزوير

1594الرف24للوكرخالد علي صالحالحماية الجنائية لسوق االوراق المالية

1595الرف24للوكرخالد علي صالحالحماية الجنائية لسوق االوراق المالية

1596الرف24للوكرخالد علي صالحالحماية الجنائية لسوق االوراق المالية

1597الرف24للوكرعلي احمد عبد الزعبيحق الخصوصية في القانون الجنائي

1598الرف24للوكرعلي احمد عبد الزعبيحق الخصوصية في القانون الجنائي

1599الرف24للوكرعلي احمد عبد الزعبيحق الخصوصية في القانون الجنائي

1600الرف24للوكرعلي احمد عبد الزعبيحق الخصوصية في القانون الجنائي

1601الرف24للوكرناصر خلف بخيتالحماية الجنائية للمال العام

1602الرف24للوكرعباس الغزيريتعذيب المتهم او الشاهد

1603الرف24للوكرعدلي امير خالدالحماية المدنية والجنائية

1604الرف24للوكرعبد المعطي عبد الخالقاالمر بان ال وجه القامة الدعوى الجنائية

1605الرف24للوكرمرفت محمد البارودياالرهاب النووي ومجابهته

1606الرف24للوكرعصام عقيقي عبد البصيرالنصوص العقابية في القوانين غير الجنائية

1607الرف24للوكرمحمد طنجيجرائم االسكان

1608الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويادلة مسرح الجريمة

1609الرف24للوكرحماد مصطفى عزبمسؤولية البنك عن الوفاء بالشيك المزور

1610الرف24للوكرمحمد عبد الحميد مكيايصاالت االمانة

1611الرف24للوكرمجدي سعد باللالدفوع االجرائية 

1612الرف24للوكرعادل يحيىالرجوع في االحكام الجنائية 

1613الرف24للوكراندرياس فوت بيلوفبراءة العرب والمسلمين

1614الرف24للوكرمجدي سعد باللجنحة القذف

1615الرف24للوكرمحمد ابو العال عقيدةشرح قانون االجراءات الجنائية

1616الرف24للوكرمحمود كبيشالحملية الجنائية لسرية الحسابات

1617الرف24للوكرزغلول البلشيالمعارضة في االحكام الجنائية 

1618الرف24للوكراسامة حسنين عبيدالمسؤولية الجنائية المصرفية

1619الرف24للوكرسامي النصراويدراسة في اصول المحاكمات

1620الرف24للوكرحسني الجنديقانون قمع الغش والتدليس

1621الرف24للوكرعبد هللا عبد الغنيعلم االجتماع الجنائي االسالمي

1622الرف24للوكرجواد الرهيميالتكييف القانوني للدعوى الجنائية

1623الرف24للوكرمدحت محمد عبد العزيزحقوق االنسان في مرحلة التنفيذ 

1624الرف24للوكرمحمد عبد الحميد مكيتصدي المجكمة االستئنافية للفصل

1625الرف24للوكرمحمد محمد مصباح مبدا حسن النية في قانون العقوبات

1626الرف24للوكراحمد فتحي سرورالقانون الجنائي الدستوري



1627الرف24للوكرعبلة عبد العزيزالعنف ضد المراة 

1628الرف24للوكرادوار غالي الدهبيشرح تعديالت قانون االجراءات  

1629الرف24للوكرسراج الدين الروبياالتصاالت والتقارير االمنية 

1630الرف24للوكراحمد شوقي عمرالقانون الجنائي والطب الحديث

1631الرف24للوكرسعيد علي بحبوحمبدا تقييد المحكمة بحدود

1632الرف24للوكررضا حمدي المالحالمالح في شرح الجرائم التعزيزية

1633الرف24للوكرمحمد نجيب حسنيمدخل للفقه الجنائي االسالمي

1634الرف24للوكرعادل مشموشيضمانات حقوق الخصوم

1635الرف24للوكرعادل مشموشيضمانات حقوق الخصوم

1636الرف24للوكرعفيف شمس الدينالمصنف السنوي في القضايا الجزائية

1637الرف24للوكرعفيف شمس الدينالمصنف السنوي في القضايا الجزائية

1638الرف24للوكرعفيف شمس الدينالمصنف السنوي في القضايا الجزائية

1639الرف24للوكرعفيف شمس الدينالمصنف السنوي في القضايا الجزائية

1640الرف24للوكرفتحي محمد انور عزتالموسوعة العلمية في قانون االجراءات

1641الرف24للوكرفتحي محمد انور عزتالموسوعة العلمية في قانون االجراءات

1642الرف24للوكرعبد هللا عبد الكريم عبد هللاجرائم المعلوماتية واالنترنيت

1643الرف24للوكرعبد هللا عبد الكريم عبد هللاجرائم المعلوماتية واالنترنيت

2644الرف24للوكرسليم علي عبدةالتفتيش في ضوء قانون اصول

2645الرف24للوكرسليم علي عبدةالتفتيش في ضوء قانون اصول

2646الرف24للوكرجعفر مشيمشجرائم العصر البصمات ؛ تزوير المستندات 

2647الرف24للوكرجعفر مشيمشجرئم العصر البصمات ؛ تزوير المستندات

2648الرف24للوكرنعمة سلوانقرينة البراءة بين القانون والواقع

2649الرف24للوكرنعمة سلوانقرينة البراءة بين القانون والواقع

2650الرف24للوكراحمد شوقي عمرشرح قانون االجراءات الجزائية

2651الرف24للوكرامين مصطفى محمدمشكالت الحبس االحتياطي

2652الرف24للوكرنبيل اسماعيل عمرعدم فعالية الجزاءات االجرائية

2653الرف24للوكرامين مصطفى محمدمبادئ علم االجرام

2654الرف24للوكرمحمد عبد المنعم سالممدلول الحكم الجنائي

2655الرف24للوكراحمد محمود مصطفىجرائم الحاسبات االلية في التشريع

2656الرف24للوكرعمرو عيسى جرائم قمع الغش والتدليس

2657الرف24للوكرمصطفى محمد الدغيرياالثبات وخطة البحث 

2658الرف24للوكرجهاد القضاةدرجات التقاضي واجراءاتها في المحكمة

2659الرف24للوكرشريف عتلمالمحكمة الجنائية الدولية

2660الرف24للوكرفرج الهريشالحماية الجنائية لالنشطة

2661الرف24للوكرفائزة يونس الباشاشرح قانون االجراءات الجنائية

2662الرف24للوكرحسني الجنديالتشريعات الجنائية الخاصة

2663الرف24للوكرمحمد زكي ابو عامراصول االجراءات الجنائية

2664الرف24للوكرعبد الفتاح مرادجرائم االمتناع عند تنفيذ االحكام

2665الرف24للوكرعبد هللا حسين عليسرقة المعلومات المخزنة في الحاسب

2666الرف24للوكرحسام محمد سامي جابرطرق الطعن في االحكام الجنائية

2667الرف24للوكراسماعيل عبد الرحمنالحماية الجنائية للمدنيين

2668الرف24للوكرمجدي محب حافظخيانة االمانة و الجرائم الملحقة بها 



2669الرف24للوكرحسن ربيعجرائم الشيك في التشريع المصري 

2670الرف24للوكربشير سعد زغلولسريان القاعدة الجنائية االجرائية

2671الرف24للوكرحسنين ابراهيم صالحالجريمة الدولية

2672الرف24للوكرممدوح مجيد اسمانقواعد المنع من السفر

2673الرف24للوكرهاللي عبد الاله احمدتفتيش نظم الحاسب االلي

2674الرف24للوكرحمدي رجبالحماية الجنائية لحقوق االنسان

2675الرف24للوكرعالء فوزيزكيحقوق ضحايا حوادث السيارات

2676الرف24للوكرفواد علي الراويتوقيف المتهم في التشريع العراقي

2677الرف24للوكرعبد الفتاح مراداالحكام الكبرى الجنائية والمدنية

2678الرف24للوكرمحمد علي الكيكرقابة محكمة النقض 

2679الرف24للوكرمحمد عبد اللطيف عبد العالمفهوم المجني عليه في الدعوى

2680الرف24للوكرالمحكمة الجنائية الدولية

2681الرف24للوكرسليم علي عبدةالجريمة المشهودة 

2682الرف24للوكرسليم علي عبدةالجريمة المشهودة 

2683الرف24للوكرسليم علي عبدةالجريمة المشهودة 

2684الرف24للوكرعادل مشموشيضمانات حقوق الخصوم

2685الرف24للوكرمحمود نجيب حسنيجرائم االعتداء على االموال

2686الرف24للوكرمجدي محمود محب جرائم النصب واالحتيال

2687الرف24للوكرعبد الرحيم صدقيعلمي االجرام والعقاب

2688الرف24للوكراسماعيل منصور المرجع في الطب الشرعي والسموم

2689الرف24للوكرعفيف شمس الدينطرق الطعن باالحكام والقرارات

2690الرف24للوكرمصطفى محمد الدغيرياالثبات وخطة البحث 

2691الرف24للوكراسامة حسنين عبيدالصلح في قانون االجراءات الجنائية

2692الرف24للوكرفؤاد رزقاالحكام الجزائية العامة

2693الرف24للوكرابراهيم حامد طنطاويالتعليق على حكمي محكمة النقض

2694الرف24للوكرعبد الفتاح بيومي حجازيجريمة غسل االموال عبر شبكة االنترنيت

2695الرف24للوكرحسن الجوخدارقانون االحداث الجانحين

2696الرف24للوكرحسن الجوخدارقانون االحداث الجانحين

2697الرف24للوكرطعمة السعديقانون اصول المحاكمات الجزائية

2698الرف24للوكررباب عنتر السيدجريمة تبديد منقوالت الزوجة

2699الرف24للوكرمحمد الغرياني المبروكاالمر بحفظ االوراق

2700الرف24للوكرعادل ماجدمكافحة جرائم االتجار بالبشر

2701الرف24للوكرالحسيني سليمان جادالعقوبة البدنية في الفقه

2702الرف24للوكرابراهيم محمد ابراهيم محمدالمعيار المنظبط للتمييز

2703الرف24للوكرعبد الحكيم ذنون الغزالالحماية الجنائية للحريات الفردية

2704الرف24للوكراسماء احمد الرشيداالتجار بالبشر وتطوره التاريخي

2705الرف24للوكرخالد حمد محمد الثورة البيولوجية ودورها

2706الرف24للوكرايهاب السنباطيالترجمة الجديدة والكاملة 

2707الرف24للوكرعبد الحكيم ذنون الغزالالحماية الجنائية للحريات الفردية

2708الرف24للوكرحسن الجنديمبدا ال يطل في االسالم

2709الرف24للوكرعبد القادر الحسيني ابراهيمالمسؤولية الجنائية للطبيب

2710الرف24للوكرمصطفى ابراهيم الزلميالمسؤولية الجنائية في الشريعة االسالمية



2711الرف24للوكرعبد المنعم عبد الخالقطرق الطعن في االحكام الصادرة

2712الرف24للوكرسليمان  عبد المنعم ظاهرة الفساد

2713الرف24للوكراحمد لطفي السيد مرعياستراتيجية مكافحة جرائم االتجار بالبشر

3714الرف24للوكرطارق سرورحق المجني عليه

3715الرف24للوكرمحمد فهيم درويشاصول المحاكمة امام محكمة الجنايات

3716الرف24للوكرسامح جابر دراسة في التصدي المخول لجميع الحاكم في جرائم الجلسات

3717الرف24للوكرعادل عبد الجواد الكردوسيالتعاون االمني العربي

3718الرف24للوكرابراهيم حامد طنطاوياالفراج الصحي عن المسجونين

3719الرف24للوكرعبد العزيز بن عايدالتحقيق االبتدائي والنظام االجرامي

3720الرف24للوكرمدحت الدبيسيالكتب الدورية الصادرة من النائب العام

3721الرف24للوكرمصطفى يوسفالحماية القانونية للمتهم

3722الرف24للوكرمحمد فهيم درويشالجرائم الجنسية

3723الرف24للوكرمصطفى يوسفاصول المحاكمة الجنائية

3724الرف24للوكرمحمد فهيم درويشالغريزة الجنسية

3725الرف24للوكرمحمد حجازي محمودالعنف الجنسي ضد المراة

3726الرف24للوكرمحمود حجازي محمودالعنف الجنسي ضد المراة

3727الرف24للوكرعبد هللا حسين عليسرقة المعلومات المخزنة في الحاسب

3728الرف24للوكرعبد الحميد الشواربيالبطالن الجنائي

3729الرف24للوكرمحمد احمد بريسممقدمة لدراسة اختصاص المحكمة

3730الرف24للوكرخالد حمد محمد جريمة غسل االموال 

3731الرف24للوكررميس بهنامعلم الوقاية والتقويم

3732الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويضوابط السلطة الشرطية

3733الرف24للوكرهشام عبد الحميد فرجالجريمة الجنسية

3734الرف24للوكرعبد المعطي عبد الخالقشرح قانون االجراءات

3735الرف24للوكرمحمد محمد مصباح حق االنسان في محاكمة عادلة

3736الرف24للوكرخالد رمضان عبد العالجرائم الرشوة في عقود التجارة

3737الرف24للوكرمحمد عبد الرحيم الناغيالحماية الجنائية

3738الرف24للوكرفتوح الشاذليجرائم الكمبيوتر

3739الرف24للوكرحبيب يونس كيروزالهيئة االتهامية

3740الرف24للوكرهشام سعد الدينجريمة االتفاق الجنائي

3741الرف24للوكرمحروس نضار الهيتييالنتيجة الجرمية في قانون العقوبات

3742الرف24للوكرعبد الواحد امامالتحقيق في جرائم االرهاب

3743الرف24للوكرفتحي محمد انور عزتقانون القضاء العسكري

3744الرف24للوكرعبد الرحمن عبد العزيزالمدعي عليه وحقوقه

3745الرف24للوكرعلي عدنان الفيلاالجرام االلكتروني

3746الرف24للوكرعلي ابراهيمقاضي التحقيق

3747الرف24للوكرمحمد مرعي صعبجرائم المخدرات

3748الرف24للوكرملحم مارون كرمالجرم المدني

3749الرف24للوكرنادر عبد العزيز شافينظرات في القانون

3750الرف24للوكرسوسن تمر خان بكةالجرائم ضد االنسانية

3751الرف24للوكرعبد الرحمن محمد خلفالجرائم ضد االنسانية

3752الرف24للوكرمصطفى االدانة والبراءة في تزوير المحررات



3753الرف24للوكرشريف سيد كاملجرائم النشر في القانون المصري

3754الرف24للوكررمزي رياض عوضسلطة القاضي الجنائي 

3755الرف24للوكرعادل عبد هللاالحرب ضد االرهاب والدفاع الشرعي في ضوء احكام القانون الدولي

3756الرف24للوكرنايف محمد عايد التوافق النفسي والمسؤولية

3757الرف24للوكراحمد فتحي بهنسينظرية االثبات في الفقه

3758الرف24للوكرعلي محمد قاسمجريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني

3759الرف24للوكرابراهيم حامد طنطاويالحماية الجنائية اليرادات الدولة من الضرائب على الدخل

3760الرف24للوكرسعد حماد صالححق المجني عليه في القصاص

3761الرف24للوكرعادل حافظ غانمجرائم تزييف العملة

3762الرف24للوكرعادل يحيىالرجوع في االحكام الجنائية 

3763الرف24للوكرعبد هللا محمد صالحالعفو عن القصاص في القانون الجنائي

3764الرف24للوكرعادل عبدالجواد محمداالجرام المنظم

3765الرف24للوكررمزي رياض عوضالرقابة على التطبيق القضائي

3766الرف24للوكرابراهيم حامد طنطاويشرح تعديالت قانون االجراءات  

3767الرف24للوكرعادل الشوربجيشرح تعديالت قانون االجراءات  

3768الرف24للوكربشير سعد زغلولاستئصال وزرع االعضاء البشرية

3769الرف24للوكرحسن حسين البراويتعويض االشخاص الطبيعية والمعنوية

3770الرف24للوكرحنان طلعت ابو العزالحماية الجنائية لحقوق المؤلف

3771الرف24للوكرمجدي محمود محب قانون االسلحة والذخائر

3772الرف24للوكراشرف رمضان عبد الحميدالنيابة العامة ودورها في المرحلة على السابقة على المحاكمة 

3773الرف24للوكرمحمد علي السالم عياداسس التشريع الجنائي في االسالم 

3774الرف24للوكرمارسيل مونتارونجرائم جنسية حيرت القضاء

3775الرف24للوكرعدلي خليلجنح وجنايات الجرح والضرب

3776الرف24للوكراحمد شوقي عمرالقانون الجنائي والطب الحديث

3777الرف24للوكرابراهيم حامد طنطاوياالفراج الصحي عن المسجونين

3778الرف24للوكرمعوض عبد التوابالسرقة واغتصاب السندات والتهديد

3779الرف24للوكرحسن صادق المرصفاويالمرصفاوي في المحقق الجنائي

3780الرف24للوكرمحمد بن عبد هللا السلوميالقطاع الخيري ودعاوي االرهاب

3781الرف24للوكرابو الوفا محمد ابو الوفاالتاجيل الشرعي والقانوني

3782الرف24للوكرمصطفى محمد موسىاساليب اجرامية بالتقنية الرقمية ماهيتها مكافحتها

3783الرف24للوكرجمال عمرفلسفة االرهاب

3784الرف24للوكراحمد السعيد الزخردتعويض االضرار الناشة عن جرائم االرهاب

4785الرف24للوكراحمد عوض باللقاعدة استبعاد االدلة

4786الرف24للوكرمحمد عبد القادر معبوديندب ماموري الضبط القضائي

4787الرف24للوكرعبد المنعم احمد سلطانجرائم السياحة بين الشريعة االسالمية 

4788الرف24للوكرايمن عبد الحفيظاساليب مكافحة جريمة غسل االموال

4789الرف24للوكرمحمد علي سسكوالمدونة الجنائية الشاملة الميسرة

4790الرف24للوكرمحمد احمد ابو زيدموسوعة القضاء الجنائي

4791الرف24للوكرعز الدين الدناصوريالحيازة المدنية وحمايتها الجنائية

4792الرف24للوكرعيفة محمد رضاالمواجهة الجنائية العتداء الموظف على المال العام

4793الرف24للوكرمعوض عبد التواباالحكام واالوامر الجنائية 

4794الرف24للوكرسليمان  عبد المنعم علم االجرام والجزاء



4795الرف24للوكرغسان رباحجرائم االحداث

4796الرف24للوكرحسني الجندياصول االجراءات الجزائية في االسالم

4797الرف24للوكراحمد محمد بوزةعلم الجزاء الجنائي

4798الرف24للوكراحمد محمد محمودالصلح واثره في انقضاء الدعوى

4799الرف24للوكرعلي عدنان الفيلالمسؤولية الجزائية عن اساءة استخدام بطاقة االئتمان االلكترونية

4800الرف24للوكرعباس هاشم السعديمسؤولية الفرد الجنائية

4801الرف24للوكرعبد الحميد الشواربيالجرائم السياسية

4802الرف24للوكرمحمد العمريالجريمة والعقاب

4803الرف24للوكرسليمان  عبد المنعم مبادئ علم الجزاء الجنائي

4804الرف24للوكرمجدي سعد باللطلبات الدفاع الهامة 

4805الرف24للوكرزغلول البلشيالمعارضة في االحكام الجنائية 

4806الرف24للوكرمحمد شوق الدين حطابجريمة الزنى وعقوبتها

4807الرف24للوكرمحمد علي سكيكرالوجيز في جرائم االسلحة

4808الرف24للوكرحسني الجنديالتشريعات الجنائية الخاصة

4809الرف24للوكرعصام عقيقي عبد البصيرالتعليق على نظام االجراءات الجزائية

4810الرف24للوكرمصطفى محمد موسىاالرهاب االلكتروني

4811الرف24للوكرغسان رباحالوجيز في قضايا حماية الملكية 

4812الرف24للوكرمحمد علي سكيكرالوجيز في جرائم البيئة

4813الرف24للوكرحمدي رجب عطيةالمحكمة الجنائية الدولية وعالقتها

4814الرف24للوكرخالد محمد عليحقوق وضمانات المتهم 

4815الرف24للوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالمبادئ العامة في جرائم الصحافة

4816الرف24للوكرمحمود صالح العادليالجريمة الدولية دراسة مقارنة

4817الرف24للوكررمزي رياض عوضاالحكام العامة في القانون

4818الرف24للوكرفائزة يونس الباشاقانون االجراءات الجنائية الليبي

4819الرف24للوكرحاتم عبد العزيزالتخطيط االمني الدارة ازمات

4820الرف24للوكرمحمد الفرباني المبروكاالمر بحفظ االوراق

4821الرف24للوكرسليمان  عبد المنعم مبادئ علم الجزاء الجنائي

4822الرف24للوكرشعبان العجميالوجيز في شرح جرائم توظيف 

4823الرف24للوكرعبد هللا عبد العزيزالتخطيط الدارة االزمة االمنية

4824الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويفن البحث الجنائي وطبيعته الذاتية

4825الرف24للوكرطارق سرورذاتية الخصومة الجنائية

4826الرف24للوكرنادرة محمود سالمالسياسة الجنائية المعاصرة

4827الرف24للوكرعامر احمد ضمانات سالمة احكام القضاء

4828الرف24للوكرمدحت الدبيسيالمشكالت العملية في الحبس االحتياطي

4829الرف24للوكرحسنين ابراهيم صالحمقدمة القانون الجنائي

4830الرف24للوكراشرف رمضان عبد الحميدنحو بناء نظرية عامة لحماية االسرة جنائيا

4831الرف24للوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى الدعوى الجزائية وتطبيقاتها

4832الرف24للوكرمحمد محمد مصباح الحماية الجنائية للحرية الشخصية

4833الرف24للوكرعبد القادر صابر جودةموسوعة االجراءات الجزائية

4834الرف24للوكرتامر احمد عزاتالحماية الجنائية المن الدولة الداخلي

4835الرف24للوكرجديع فهد النيلةمكافحة عمليات غسيل االموال المصرفية

4836الرف24للوكرمظهر فرغلي عليالحماية الجنائية للثقة في سوق راس المال



4837الرف24للوكرسمر فايز اسماعيلتبيض االموال 

5838الرف24للوكرالياس ابو عيدالدفوع االجرائية في اصول المحاكمات المدنية

5839الرف24للوكرجمال ابراهيم الحيدرياحكام المسؤولية الجزائية

5840الرف24للوكراسامة عبد هللاالحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات

5841الرف24للوكرسعيد سعد عبد السالمالوجيز في حرية الصحافة جرائم النشر

5842الرف24للوكرمصطفى يوسفاصول المحاكمات الجزائية

5843الرف24للوكرخالد رمضان عبد العالالحق في الصمت اثناء التحقيقات

5844الرف24للوكرعبد القادر الحسيني ابراهيمالمسؤولية الجنائية لالشخاص المعنوية

5845الرف24للوكرعبد الوهاب عمر جريمة الزنا بين الشرائع السماوية

5846الرف24للوكرمحمد محمد مصباح التدابير االحترازية في السياسة الجنائية

5847الرف24للوكرسمير ناجيبحوث في الشؤون القضائية

5848الرف24للوكرمحمد عبد الغريبشرح قانون االجراءات الجنائية

5849الرف24للوكرعفيف شمس الدينطرق الطعن باالحكام والقرارات الجزائية

5850الرف24للوكرفريد منعم جبورحماية المستهلك عبر االنترنيت

5851الرف24للوكرايليالجرائم االخالقية

5852الرف24للوكرمعوض عبد التوابالوسيط في شرح جرائم التزوير والتزيف وتقليد االختام

5853الرف24للوكرضياء االسديحق السالمة في جسم المتهم

5854الرف24للوكرسامي علي حامد عيادالجريمة المعلوماتية واجرام االنترنيت

5855الرف24للوكرمحمد رضوان هالل(مفهومها ؛ مقوماتها  )المحكمة الرقمية 

5856الرف24للوكرطارق سرورحق المجني عليه في تسجيل المحادثات

5857الرف24للوكرجمال سيف فارسالتعاون الدولي في تنفيذ االحكام الجنائية

5858الرف24للوكرمحمد احمد عليالعوامل المسببة للعود الى الجريمة 

5859الرف24للوكرجمال محمد مصطفىشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

5860الرف24للوكرشريف الطباخالدفوع في جرائم الغش والتدليس 

5861الرف24للوكرمحمد عبد الغريبالنظام العام في قانون االجراءات الجنائية

5862الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويشرعية التحريات والحدث االجرامي القائم

5863الرف24للوكروليد رمضان عبد الرزاق محمودالفكر والجريمة

5864الرف24للوكرعبد هللا ابراهيم محمد ضوابط التجريم واالباحة في جرائم الراي

5865الرف24للوكرهاللي عبد الاله احمدضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة االسالمية 

5866الرف24للوكرعبد القادر الحسيني ابراهيمالتجارب الطبية بين االباحة والتجريم

5867الرف24للوكرابراهيم حامد طنطاويالصلة بين التعازيرالشرعية في الفقه

5868الرف24للوكرانور موسوعة القيود واالوصاف الجنائية

5869الرف24للوكرفائزة يونس الباشاالقانون الجنائي الخاص الليبي

5870الرف24للوكرشارع بن نايف الضبطية الجنائية في المملكة العربية السعودية

5871الرف24للوكرسليمان  عبد المنعم مبادئ علم الجزاء الجنائي

5872الرف24للوكرنائل عبد الرحمن صالحمحاضرات في اصول المحاكمات الجزائية

5873الرف24للوكرهاللي عبد الاله احمدجرائم المعلوماتية عابرة الحدود

5874الرف24للوكرجواد الرهيميالتكييف القانوني للدعوى الجنائية

5875الرف24للوكرمحمد ابو العال عقيدةشرح قانون االجراءات الجنائية

5876الرف24للوكرمحمد ابو العال عقيدةشرح قانون االجراءات الجنائية

5877الرف24للوكرابراهيم ابراهيم الغمازالشهاده كدليل اثبات في المواد الجنائية

5878الرف24للوكرعادل عبد الجواد الكردوسيالمحاكمة القانونية لغسل االموال



5879الرف24للوكرمحمد علي السيدفي الجريمة السياسية

5880الرف24للوكرعبود صالح التميميالتحقيق الجنائي العملي

5881الرف24للوكرعبد الحميد المنشاويالمخدرات

5882الرف24للوكرعبد الرحمن محمد خلفاالجرام المنظم

5883الرف24للوكرمحمود نصرالوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

5884الرف24للوكرمحمد عبد الحميد مكيالتنازل عن الشكوى كسبب خاص

5885الرف24للوكرزغلول البلشيالمعارضة في االحكام الجنائية 

5886الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويضوابط الحبس االحتياطي

5887الرف24للوكرهيثم عبد الرحمن البقلياالحكام الخاصة بالدعوى الجنائية

5888الرف24للوكرمحمود سليمان موسىالتحبس الدولي

5889الرف24للوكرنايف محمد عايد التوافق النفسي والمسؤولية االجتماعية

5890الرف24للوكرعبد الفتاح بيومي حجازيسلطة النيابة العامة في حفظ االوراق

5891الرف24للوكرمحمد السعيد رشديالخطا غير المغتفر

5892الرف24للوكرعادل يحيىالوجيز في شرح قانون الجزاء العماني

5893الرف24للوكرجمال جرجس مالمشاركة الشعبية لمواجهة االرهاب

5894الرف24للوكررافت عبد الفتاح حالوةتعدد الجرائم واالثار الناشئة عنه

5895الرف24للوكرالسيد ابو عطيةالقانون الدولي الجنائي في الشريعة االسالمية

5896الرف24للوكرمحمد عبد الحميد مكيجريمة االمتناع عن دفع النفقة المحكوم بها

5897الرف24للوكرمرفت محمد الباروديالمسؤولية الجنائية عن استخدام االشعاع في الطب

5898الرف24للوكرجميل محمد الميماناهمية معاينة مسرح الجريمة

5899الرف24للوكرحسين صالح عبد الجوادالمسؤولية الجنائية عن غسل االموال

5900الرف24للوكريوسف متولي يوسفاالدارة بالمبادرة للوقاية من الجريمة

5901الرف24للوكرسعد السعدنيموسوعة القوانين الجنائية الخاصة

6902الرف24للوكرامين مصطفى محمدنظام االمتناع عن النطق بالعقاب

6903الرف24للوكرادوار غالي الدهبيحق المدعى المدني في اختيار الطريق

6904الرف24للوكرادوار غالي الدهبياختصاص القضاء الجنائي

6905الرف24للوكرابراهيم حامد طنطاويسبق االصرار كضرف مشدد في جرائم االيذاء البدني

6906الرف24للوكرعبد المعطي عبد الخالقالوسيط في شرح قانون االحكام

6907الرف24للوكراحمد حسام طه تمامالحماية الجنائية الستخدام الجينات الوراثية

6908الرف24للوكرعادل يحيىالتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد

6909الرف24للوكرمرفت محمد البارودياالرهاب النووي ومجابهته

6910الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويمسح الجريمة

6911الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويمالمح النظرية العامة للمسؤولية

6912الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويالجرائم المخلة بمشروعية السلطة

6913الرف24للوكرمحمد عبد الحميد مكيحجية االمر بانه ال وجه القامة الدعوى الجنائية

6914الرف24للوكرعادل يحيىوسائل التعاون الدولي في تنفيذ االحكام الجنائية االجنبية

6915الرف24للوكرناهد العجوزسبق االصرار والترصد

6916الرف24للوكرمحمد ابو العال عقيدةشرح قانون االجراءات الجنائية

6917الرف24للوكرحامد الشريفالدفوع في الشيك

6918الرف24للوكرسعيد حسب هللا عبد هللاشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

6919الرف24للوكرابو الخير احمد عطيةالمحكمة الجنائية الدولية

6920الرف24للوكرعبد الحكم فودةمحكمة الجنايات



6921الرف24للوكرعصام حنفي محمود موسىضوابط مكافحة غسل االموال

6922الرف24للوكراشرف توفيق شمس الدينشرح قانون االجراءات الجنائية

6923الرف24للوكررباب عنتر السيدالظروف الفسيولوجية الخاصة

6924الرف24للوكرفتحية قرةالمرجع في جريمة خلق الرجل

6925الرف24للوكرمجدي سعد باللالسب العلني

6926الرف24للوكرعبد الرحيم صدقيالوجيز في القانون الجنائي المصري

6927الرف24للوكرسعيد عبد اللطيف حسنالمحكمة الجنائية الدولية

6928الرف24للوكرعوض محمد عوضالمبادئ العامة في قانون االجراءات

6929الرف24للوكراشرف توفيق شمس الدينالصحافة والحماية الجنائية

6930الرف24للوكررميس بهنامعلم الوقاية والتقويم

6931الرف24للوكرعبد الرحمن محمد العيسويعلم النفس الجنائي

6932الرف24للوكرعبد الوهاب عبدولمدخل الى الجريمة االرهاب

6933الرف24للوكرسعد احمد محمود سالمةمسح الجريمة

6934الرف24للوكرسالمة عبد التواب الحماية االجتماعية للعمال

6935الرف24للوكرمحمد سامح عمروعالقة مجلس االمن بالمحكمة

6936الرف24للوكراحمد المحدوبالنساء مرتكبات جرائم القتل

6937الرف24للوكراسامة حسنين عبيدالحماية الجنائية للتراث

6938الرف24للوكرمدحت الدبيسيالكتب الدورية الصادرة

6939الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويالحدث االجرامي

6940الرف24للوكراسامة عبد هللاالمسؤولية الجنائية لالطباء

6941الرف24للوكرشريف الطباخالدفوع في جرائم الغش والتدليس 

6942الرف24للوكرايمن عبد العزيز محمدالمسؤولية الدولية عن ارتكاب جرائم االبادة الجماعية

6943الرف24للوكرعبد هللا ابراهيم محمد ضوابط التجريم واالباحة في جرائم الراي

6944الرف24للوكرضياء عبد هللا الجابر االسدي المسؤلية الجزائية لعضو المجلس النيابي

6945الرف24للوكرداوود العطارتجاور الدفاع الشرعي

6946الرف24للوكرقدري عبد الفتاح الشهاويالحدث االجرامي

6947الرف24للوكرمحمد ابراهيم الدسوقي عليحماية الموظف العام جنائيا

6948الرف24للوكرعبد الحميد الشواربيالجرائم السياسية

6949الرف24للوكرحسني الجنديشرح االحكام الجنائية في قانون حفظ النظام في معاهد التعليم 

6950الرف24للوكرفتوح الشاذليالحماية الجنائية للشيك

6951الرف24للوكرمعوض عبد التوابالموسوعة الجنائية الشاملة

6952الرف24للوكرحامي عبد الجوادموسوعة القضاء العسكري

6953الرف24للوكرتميم طاهر احمد اصول التحقيق الجنائي

6954الرف24للوكرمركز االبحاث والدراسات العليااحكام ومبادئ النقض في نائة عام

6955الرف24للوكرطارق سرورالمحاكمة الغيابية في مواد الجنايات

6956الرف24للوكرمحمد محمد محمد عنباستخدام التكنولوجيا الحديثة في االثبات الجنائي

6957الرف24للوكرايهاب السنباطيالترجمة الجديدة والكاملة 

6958الرف24للوكرعمر محمد بن يونسالتحكيم في جرائم الحاسوب وردعها 

6959الرف24للوكرهاللي عبد الاله احمدحجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية

6960الرف24للوكرحسني الجنديالقانون الجنائي الضريبي

6961الرف24للوكرمصطفى يوسفمشروعية الدليل في المسائل الجنائية

6962الرف24للوكرسعد حامد صالححق المتهم في االستعانة 



6963الرف24للوكرعبد الرحمن محمد سبل مكافحة الجريمة

6964الرف24للوكراحمد جالل عز الدينمكافحة االرهاب

6965الرف24للوكرعبد هللا حسين عليسرقة المعلومات المخزنة في الحاسب االلي

6966الرف24للوكراحمد شوقي ابو خطوةالقانون الجنائي والطب الحديث

6967الرف24للوكرنبيل محمود حسنشرح جريمة الكسب غير المشروعة والجرائم

6968الرف24للوكرحمدي رجب عطيةجرائم القتل والجرح والضرب

6969الرف24للوكرمدحت محمد عبد العزيزالمسؤولية الجنائية لالشتراك بالمساعدة

6970الرف24للوكرعادل عبد الجواد الكردوسيالضمانات القانونية للمتهمين في الدستور

6971الرف24للوكرابراهيم محمد ابراهيم محمدالمعيار المنضبط للتمييز بين اركان الجريمة

6972الرف24للوكراسامة عبد هللا فايدالحماية الجنائية لحق المؤلف

6973الرف24للوكررمزي رياض عوضمدنية العقوبة جدل حول التدخل الحكومي لمنع الجريمة 

6974الرف24للوكراحمد عبد الظاهرابعاد االجانب في ضوء احكام القانون

6975الرف24للوكربشير سعد زغلولدروس في علم االجرام 

6976الرف24للوكرمحمود نجيب حسنيالفقه الجنائي االسالمي 

6977الرف24للوكرعبد الحكم فودةمحكمة الجنايات

1978الرف25للوكرمنيرة سعود محمد عبد هللاضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية

1979الرف25للوكرعبد العزيز عابد الالميالتحقيق االبتدائي والنظام االجرامي

1980الرف25للوكرعصام عقيقي عبد البصيرالقاعدة الجنائية على بياض

1981الرف25للوكرحمدي رجب عطيةاالدعاء المباشرضد الموظف العام

1982الرف25للوكرمجدي محمود محب الحبس االحتياطي

1983الرف25للوكرميس بهنامالكفاح ضد االجرام

1984الرف25للوكرمامون محمد سالمةاالجراءات الجنائية في التشريع المصري

1985الرف25للوكرفائزة يونس الباشاالسياسة الجنائية في جرائم المخدرات

1986الرف25للوكرعادل يحيىالضوابط المستحدثة للحبس االحتياطي

1987الرف25للوكرحمدي رجب عطيةجرائم التزوير والتقليد والتزييف

1988الرف25للوكرمدحت محمد عبد العزيزاالمر الجنائي

1989الرف25للوكراحمد بسيوني ابو الروسجرائم السرقات

1990الرف25للوكرعصام احمد محمددائرة المعارف الجنائية

1991الرف25للوكرهشام شحاتة امام عبد الجوادالركن المعنوي للمساهمة التبعية في الجريمة

1992الرف25للوكررجب عبد الحميداسس علم النفس الجنائي والقضائي

1993الرف25للوكرامين مصطفى محمدحماية الشهود في قانون االجراءات الجنائية

1994الرف25للوكرحسني الجنديالقانون الجنائي الضريبي

1995الرف25للوكرسامح محمد عبد الحكمجرائم االنترنت الواقعة على االشخاص

1996الرف25للوكرهدى حامد قشقوشالحماية الجنائية للتجارة االلكترونية عبر االنترنت

1997الرف25للوكرطارق سروراحكام الجريمة الماسة بالشرف واالعتبار

1998الرف25للوكراشرف رفعت محمد عبد العالالحماية الجنائية للشيك كورقة تجارية

1999الرف25للوكرسوزي عدلي ناشداالتجار في البشر بين االقتصاد الخفي

11000الرف25للوكرعزت حسنينجرائم االعتداء على الشرف واالعتبار بين الشريعة

11001الرف25للوكررفعت رشوانالمعاملة الجنائية لالحداث الجانحين

11002الرف25للوكرادوار غالي الدهبيشرح تعديالت قانون االجراءات  الجنائية

11003الرف25للوكرحسني الجنديالتشريعات الجنائية الخاصة في دولة االمارات

11004الرف25للوكرامين مصطفى محمدالحماية الجنائية االجرامية للصحفين



11005الرف25للوكرمحمد عبد الحميد مكيتنفيذ االحكام الجنائية

11006الرف25للوكرحسين صالح عبد الجوادالمسؤولية الجنائية عن غسل االموال

11007الرف25للوكرسامح جابر البلقاجيالتصدي في االجراءات الجنائية

11008الرف25للوكرزغلول البلشيالمعارضة في االحكام الجنائية 

11009الرف25للوكرهدى حامد قشقوشالحماية الجنائية للتجارة االلكترونية عبر االنترنت

11010الرف25للوكررمسيس بهنامعلم الوقاية والتقويم

11011الرف25للوكرمحمود احمد طهالحماية الجنائية للبيئة من التلوث

11012الرف25للوكراحمد محمد البغداديعقوبة االعدام وفلسفة النظام الجنائي المصري

11013الرف25للوكرمحمد احمد عليالعوامل المسببة للعود الى الجريمة 

11014الرف25للوكرمحمد احمد ابو زيدموسوعة القضاء الجنائي

11015الرف25للوكرمحمد احمد ابو زيدموسوعة القضاء الجنائي

11016الرف25للوكرعدلي خليلجنح وجنايات الجرح والضرب

11017الرف25للوكرعدلي خليلجنح وجنايات الجرح والضرب

11018الرف25للوكرجالل ثروتنظرية الجريمة المتعدية القصد

11019الرف25للوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون اصول المحاكمات الجزائية

11020الرف25للوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون اصول المحاكمات الجزائية

11021الرف25للوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون اصول المحاكمات الجزائية

11022الرف25للوكرفرات حمود راضي حمديمعين المحقق العدلي

11023الرف25للوكرفرات حمود راضي حمديمعين المحقق العدلي

11024الرف25للوكرفرات حمود راضي حمديمعين المحقق العدلي

11025الرف25للوكرفرات حمود راضي حمديمعين المحقق العدلي

11026الرف25للوكرفرات حمود راضي حمديمعين المحقق العدلي

11027الرف25للوكرفرات حمود راضي حمديمعين المحقق العدلي

11028الرف25للوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المحاكمات الجزائية

11029الرف25للوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المحاكمات الجزائية

11030الرف25للوكرنبيل عبد الرحمن حياويقانون المحاكمات الجزائية

11031الرف25للوكرلندة معمر المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها

11032الرف25للوكرعبد الفتاح بيومي حجازيجرائم الكمبيوتر واالنترنت في التشريعات

11033الرف25للوكرمحمد عبد اللطيف فرجالحبس االحتياطي

11034الرف25للوكرمحمد عبد اللطيف فرجالحبس االحتياطي

11035الرف25للوكرعلي محمد علي الحوسنيالحبس االحتياطي

11036الرف25للوكرمجدي محمود محب الحبس االحتياطي

11037الرف25للوكرشمسان ناجي صالح الخيليالجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة

11038الرف25للوكركامل السامرائيقانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي

11039الرف25للوكرعبد العليم الجندي2006 لسنة 145التعليق على قانون رقم 

11040الرف25للوكرمصطفى محمود فراجنصوص قانون االجراءات الجنائية 

11041الرف25للوكرمصطفى محمود فراجنصوص قانون االجراءات الجنائية 

11042الرف25للوكرمصطفى محمود فراج9قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 

11043الرف25للوكرمصطفى محمود فراج9قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 

11044الرف25للوكرصباح صادق جعفر االنباريمجموعة قوانين السجون

11045الرف25للوكرصباح صادق جعفر االنباريمجموعة قوانين السجون

11046الرف25للوكرصباح صادق جعفر االنباريمجموعة قوانين السجون



11047الرف25للوكرصباح صادق جعفر االنباريمجموعة قوانين السجون

11048الرف25للوكرذاكر خليل العلي2005 لسنة 13قانون مكافحة االرهاب رقم 

11049الرف25للوكرذاكر خليل العلي2005 لسنة 13قانون مكافحة االرهاب رقم 

11050الرف25للوكرذاكر خليل العلي2005 لسنة 13قانون مكافحة االرهاب رقم 

11051الرف25للوكرذاكر خليل العليقانون مكافحة االرهاب

11052الرف25للوكرذاكر خليل العليقانون مكافحة االرهاب

11053الرف25للوكرذاكر خليل العليقانون مكافحة االرهاب

11054الرف25للوكروزارة العدلقانون االدعاء العام

11055الرف25للوكروزارة العدلقانون االدعاء العام

11056الرف25للوكروزارة العدلقانون االدعاء العام

11057الرف25للوكروزارة العدلقانون االدعاء العام

11058الرف25للوكرايمن عبدهللا فكريجرائم نظم المعلومات

11059الرف25للوكرايمن عبدهللا فكريجرائم نظم المعلومات

21060الرف25للوكرعلي عدنان الفيلالمسؤولية الجزائية عن اساءة استخدام بطاقة االئتمان االلكترونية

21061الرف25للوكرجالل ثروتنظرية الجريمة المتعدية القصد

21062الرف25للوكرمحمد شالل حبيبالخطوة االجرامية

21063الرف25للوكرامين مصطفى محمدالحماية الجنائية االجرائية للصحفين

21064الرف25للوكرحسين عبد الصاحب عبد الكريم1شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيةج

21065الرف25للوكرحسين عبد الصاحب عبد الكريم2شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ج

21066الرف25للوكرعلي رشيد ابو حجيلةالحماية الجزائية للعرض

21067الرف25للوكراحمد عبد الحميد الرفاعيالمسؤولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات و المقدسات الدينية 

21068الرف25للوكرصالح عبد الزهره الموسوعة القضائية 

21069الرف25للوكروجدي شفيق فرجالرشوة واختالس المال العام /جرائم االموال العامة 

21070الرف25للوكرمحمود ابراهيم ممد مرسي نطاق الحماية الجنائية للميئوس من شفائهم والمشوهين خلقيا

21071الرف25للوكرمحمود احمد طهاختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام 

21072الرف25للوكرمصطفى يوسفالتقادم الجنائي واثره االجرائي و الموضوعي

21073الرف25للوكرعامر مرعي حسن الربيعي جرائم االرهاب في القانون الجنائي 

21074الرف25للوكرمصطفى محمد محمد خلف جريمة تضليل العدالة 

21075الرف25للوكرابراهيم كمال ابرهيم محمدالضوابط الشرعية و القانونية لحماية حق االنسان في اتصاالته الشخصية 

21076الرف25للوكرعدلي خليلالعود الجنائي المتكرر _العود الجنائي البسيط /العود ورد االعتبار 

21077الرف25للوكراحمد محمد بونهدور القاضي في تخفيف العقوبة في قانون العقوبات الليبي 

21078الرف25للوكرسعيد محمود الديب الحماية القانونية للمعتقلين 

21079الرف25للوكرسمير محمد عبد الغني _الموثرات العقلية _المواد المخدرة /المخدرات 

21080الرف25للوكراياد خلف محمد جويعدالمسائل العارضة في الدعوى الجزائية 

21081الرف25للوكرمحروس نصار الهيتي النظرية العامة للجرائم االجتماعية 

21082الرف25للوكرنادر عبد العزيز شافي1نظرات في القانون ج

21083الرف25للوكرنادر عبد العزيز شافي2نظرات في القانون ج

21084الرف25للوكرسمير عبد الغنيمبادئ مكافحة المخدرات االدمان و المكافحة 

21085الرف25للوكرالياس ابو عيدنظرية االختصاص في اصول المحاكمات المدنية و الجزئية

21086الرف25للوكرسردار علي عزيز النطاق القانوني الجراءات التحقيق االبتدائي 

21087الرف25للوكرعادل يوسف الشكري المسؤولية الجنائية الناشئة عن االهمال 

21088الرف25للوكرموفق حماد عبد جرائم المخدرات 

21089الرف25للوكرزانا رفيق سعيد رجعية االقانون على الماضي في الجرائم ضد االنسانية 

21090الرف25للوكرغازي عبد الرحمن ناجي الحق في الحبس للضمان

21091الرف25للوكرتوفيق خير الدين خليفة قضية اجهاض جنين االغتصاب واثارها

21092الرف25للوكرشهبال دزيى العنف ضد المراة بين النظرية و التطبيق 



21093الرف25للوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالمعاملة الجنائية و االجتماعية لالطفال 

21094الرف25للوكرعاصم شكيب صعب القواعد العامة في المحاكمات الجزائية 

21095الرف25للوكريوسف محمد كاظم السعدي السلطات الجزائية لرئيس الوحدة االدارية في القانون العراقي 

21096الرف25للوكرحسام محمد سامي جابرنطاق الضبطية القضائية 

21097الرف25للوكرمحمود عبد العزيز محمد النفق المظلم في تاريخ البشرية وعالقته باالديان السماوية /االرهاب 

21098الرف25للوكرمحمد ماضي اتحضير للجريمة في التشريع العراقي 

21099الرف25للوكروجدي شفيق فرجالجنيات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج و الداخل 

21100الرف25للوكرريكريم خميس خصباك البديحق التقاضي في الدعوى الجزائية 

21101الرف25للوكرحسام محمد سامي جابرالجريمة البيئة 

21102الرف25للوكرحسن محمد محمد بودىموقف الشريعة االسالمية من النسخ غير المشروع لبرامج 

21103الرف25للوكراحمد محمد بونهاسباب االباحة واسباب تخفيف العقاب في القانون الليبي والمغربي

21104الرف25للوكرشيالن محمد شريفجريمة االمتناع عن االغاثة 

21105الرف25للوكرمجيد خضرالسبعاوي الحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكن 

21106الرف25للوكرمصطفى يوسف وفقا الراء الفقة واحدث احكام القضاء\التنفيذ الجنائي طرقة واشكاالتة 

21107الرف25للوكرسيد احمد محمود حول منع المدين من السفر

21108الرف25للوكرسيد احمد محمود حول منع المدين من السفر

21109الرف25للوكرحسام محمد سامي جابرطرق الطعن في االحكام الجنائية 

31110الرف25للوكرانيس حسيب السيد المحالوينطاق الحماية الجنائية لالطفال 

31111الرف25للوكرعلي عدنان الفيلدرسات في الفقه الجنائي االسالمي

31112الرف25للوكرريبين ابوبكر عمرالمسؤولية الجنائية عن الجرائم االنتخابية 

31113الرف25للوكرابراهيم سيد احمد البراءة و االدانة في السب و القذف 

31114الرف25للوكرسمير عبد الغنيشرح مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية الكويتي 

31115الرف25للوكرابراهيم محمود اللبيدى الحماية الجنائية المن الدولة

31116الرف25للوكرمحمود عبد العزيز محمد االجراء_االذن _التفتيش 

31117الرف25للوكرخالد ذياب عباس العزاوي طرق االجبار على الحضور في التشريع الجزائي العراقي 

31118الرف25للوكرضياء عبد هللا الجابر االسدي المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي 

31119الرف25للوكرضياء عبد هللا الجابر االسدي المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي 

31120الرف25للوكريوسف محمد كاظم السعدي السلطات الجزائية لرئيس الوحدة االدارية في القانون العراقي 

31121الرف25للوكريوسف محمد كاظم السعدي السلطات الجزائية لرئيس الوحدة االدارية في القانون العراقي 

31122الرف25للوكروسام احمد السمروط القرينة واثرها في اثبات الجريمة 

31123الرف25للوكروسام احمد السمروط القرينة واثرها في اثبات الجريمة 

31124الرف25للوكرعبد القادر محمد القيسي السرية و االعالنية في االجراءات التحقيقية الجزائية و المحاكمة ودور المحامي فيهما 

31125الرف25للوكرعبد القادر محمد القيسي السرية و االعالنية في االجراءات التحقيقية الجزائية و المحاكمة ودور المحامي فيهما 

31126الرف25للوكرلفته هامل العجيلي حق السرعة في االجراءات الجزائية 

31127الرف25للوكرلفته هامل العجيلي حق السرعة في االجراءات الجزائية 

31128الرف25للوكركاظم عبد جاسم جبر مكافحة االرهاب في التشريع العراقي 

31129الرف25للوكركاظم عبد جاسم جبر مكافحة االرهاب في التشريع العراقي 

31130الرف25للوكرفواد علي الراوي توقيف المتهم في التشريع العراقي

31131الرف25للوكرفواد علي الراوي توقيف المتهم في التشريع العراقي

31132الرف25للوكرربيع محمد الزهاوي الجنح خطوة بخطوة 

31133الرف25للوكرربيع محمد الزهاوي الجنح خطوة بخطوة 

31134الرف25للوكرجمعة عبد الجيد حسن مخلفات الجريمة و دورها في االثبات 

31135الرف25للوكرجمعة عبد الجيد حسن مخلفات الجريمة و دورها في االثبات 

31136الرف25للوكرعبد القادر محمد القيسي اثر الفعل الجنائي للموظف في انهاء عالقته الوظيفية 

31137الرف25للوكرعبد القادر محمد القيسي اثر الفعل الجنائي للموظف في انهاء عالقته الوظيفية 

31138الرف25للوكرحسين عبد الصاحب الربيعي جرائم االعتداء على حق االنسان في التكامل الجسدي 

31139الرف25للوكرحسين عبد الصاحب الربيعي جرائم االعتداء على حق االنسان في التكامل الجسدي 

31140الرف25للوكرجمال شديد علي الخرباوي حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية 

31141الرف25للوكرمنذر كمال عبد اللطيف اثار االحكام الجنائية االجنبية 

31142الرف25للوكرداود حمود شنتاف الطب العدلي واهميته في االثبات اجزائي و موقف القضاء العراقي منه 

31143الرف25للوكرداود حمود شنتاف الطب العدلي واهميته في االثبات اجزائي و موقف القضاء العراقي منه 

31144الرف25للوكرصالح مهدي الخزرجي جريمة االخبار الكاذب واختصاص المحاكم باثبات حجيتها 

31145الرف25للوكرصالح مهدي الخزرجي جريمة االخبار الكاذب واختصاص المحاكم باثبات حجيتها 

31146الرف25للوكرعدنان زيدان حسون العنكبي االقرار واهميته في االثبات الجزائي 

31147الرف25للوكرعدنان زيدان حسون العنكبي االقرار واهميته في االثبات الجزائي 



31148الرف25للوكررؤوف عبيد العذر القهري وما يثيره من بحث في االجراءات الجنائية 

31149الرف25للوكرفريد جاسم حمود القيسي فتنة العنف في العراق 

31150الرف25للوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى الدعوى الجزائية وتطبيقاتها

31151الرف25للوكرجمعة سعدون الربيعيالمرشد الى الدعوى الجزائية وتطبيقاتها

31152الرف25للوكرمحمد شالل حبيب  اصول علم االجرام 

31153الرف25للوكرعاصم شكيب صعب بطالن الحكم الجزائي نظريا وعمليا 

31154الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة1المختار من قضاء محكمة التميييز االتحادية القسم الجنائي ج

31155الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة2المختار من قضاء محكمة التميييز االتحادية القسم الجنائي ج

31156الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة3المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم الجنا ئي جز

31157الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة4المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم الجنا ئي ج

31158الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة5المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم الجنائي ج

31159الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة6المختار من قضاء محكمة التمييز  االتحادية القسم الجنائي ج

31160الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة7المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم الجنائي ج

31161الرف25للوكررزاق جبار علوانالمختار من قضاء محكمة االستئناف بصفتها التمييزية القسم الجنا ئي

31162الرف25للوكرمصطفى ابراهيم الزلميموانع المسؤولية الجزائيةفي الشريعة االسالمية

31163الرف25للوكرفوزي كاظم المياحي1في القانون الجنائي العراقي جرائم واحكام ج

31164الرف25للوكرعادل عبد العال خراشىجريمة التعدي على حرمة االديان

31165الرف25للوكرجمال محمد مصطفىالتحقيق واالثبات في القانون الجنائي

31166الرف25للوكرعمار عباس الحسينياعترافات المتهم واقواله الكاذبة

31167الرف25للوكرجمال ابرهيم الحيدريمالمح السياسية الجزائية في القران الكريم

31168الرف25للوكرعبد الرحمن جلهم حمزةجرائم االنترنت من منظور شرعي وقانوني

31169الرف25للوكربراء منذر عبد اللطيفالسياسة الجنائية في قانون رعاية االحداث

31170الرف25للوكرجمال ابرهيم الحيدريجريمة ابادة الجنس البشري في ضوء القانون الجنائي الدولي

31171الرف25للوكرجمال ابراهيم الحيدريسبل الوقاية والعالج-اسبابة -اتجاهاتة -جنوح االحداث 

31172الرف25للوكرجمال ابراهيم الحيدريضوابط اعتبار االمخرجات االلكترونية ادلة اثبات في القضايا الجزائية 

31173الرف25للوكرهمداد مجيد علي المرزانيدراسة قانونية مقارنة بالشريعة االسالمية -الجرائم الواقعة على الحيوان

31174الرف25للوكرحميد السعدي المسؤولية الطبية في الوجهة الجنائية 

31175الرف25للوكرفخري عبد الحسن علي المرشد العلمي للمحقق

31176الرف25للوكرعدنان زيدان حسون العنكبي بحث معزز بقرارات محكمة االستئناف -جريمة خيانة االمانة 

31177الرف25للوكرسالم روضان الموسويدور القانون والقضاء في مكافحة الفساد 

31178الرف25للوكرعمار باسل جاسم جلريمة غسل االموال في القانون العراقي

31179الرف25للوكرربيع محمد الزهاوي الحقيق والجنايات خطوة بخطوة 

31180الرف25للوكرعمار عباس الحسينيالتحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة 

31181الرف25للوكرعبد الستار البزركان القسم العام بين التشريع والفقة والقضاء-قانون العقوبات 

31182الرف25للوكرعبد القادر محمد القيسي اثر الفعل الجنائي للموظف في انهاء عالقته الوظيفية 

31183الرف25للوكرعبد القادر محمد القيسي  المحامي فيهمارالسرية و االعالنية في االجراءات التحقيقية الجزائية و المحاكمة ودو

31184الرف25للوكرعدنان زيدان حسون العنكبي البحث في جريمة االحتيال معززة بقرارات محكمة االستئناف بصفتها التمييزية 

31185الرف25للوكرعدنان زيدان حسون العنكبي االقرار واهميته في االثبات الجزائي 

31186الرف25للوكرعز الدين الدولة المسؤولية الجنائية للسلطات العليا والرئاسية امام القانون الدولي الجنائي العام

31187الرف25للوكرئاسوس نجيب عبد هللاالتحقيق االبتدائي في جرائم القتل 

41188الرف25للوكرعز الدين الدناصوري1القضاءجالمسئوليتان الجنائية والمدنية في القتل واالصابة الخطا في ضوء الفقة و

41189الرف25للوكرعز الدين الدناصوري2القضاءجالمسئوليتان الجنائية والمدنية في القتل واالصابة الخطا في ضوء الفقة و

41190الرف25للوكرعز الدين الدناصوري3القضاءجالمسئوليتان الجنائية والمدنية في القتل واالصابة الخطا في ضوء الفقة و

41191الرف25للوكرعز الدين الدناصوري4القضاءجالمسئوليتان الجنائية والمدنية في القتل واالصابة الخطا في ضوء الفقة و

41192الرف25للوكراحمد حسوني جاسم العيثاويالتكليف بالحضور االستقدام في الدعوة الجزائية 

41193الرف25للوكرصفاء الدين ماجد خلف الحجامي انقضاء الدعوى الجزائية 

41194الرف25للوكرعبد القادر محمد القيسي المخبر والمصدر السري بين الكشف عن الحقيقة واالخبار الكاذب

41195الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة2013 لغاية2005اسئلة الكفاءة للمتقدمين للمعهد القضائي االسئلة وحلولها سنة 

41196الرف25للوكرفريد جاسم حمود القيسي فتنة العنف في العراق 

41197الرف25للوكرنشات احمد نصيف الحديثيوسائل االثبات في الدعوى الجزائية 

41198الرف25للوكرتميم طاهر احمد شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية 

41199الرف25للوكرحسين خليل مطر المالكيالحماية الجنائية للصحفي

41200الرف25للوكررؤوف عبيد دعوى البالغ الكاذب في جوانبها العملية 

41201الرف25للوكروليد محمد الشبيبيجريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطا في القوانين العراقية القديمة والشريعة االسالمية

41202الرف25للوكرجاسم خريبط خلفمعالجات في جديد القانون الجنائي



41203الرف25للوكرجاسم خريبط خلفحجية االحكام والقرارات الجزائية 

41204الرف25للوكرجاسم خريبط خلفنحو تطورات في االجراءات الجزائية 

41205الرف25للوكرنسرين عبد الحميد نبيه محمدجريمة االرهاب  كاحد صور جرائم التخريب واالتالف العمد

41206الرف25للوكرتامر محمد صالحقرائن االدانة القانونية البسيطة وضمانات المحاكمة العادلة 

41207الرف25للوكرمحمد ابو العال عقيدةاالتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد

41208الرف25للوكراسامة فرج هللا محمود الصباغ الحماية الجنائية للمصنفات االلكترونية 

41209الرف25للوكرعادل عبد العال خراشىمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية االمم المتحدة 

41210الرف25للوكرايمان محمد علياثر االضطراب النفسي على المسؤولية الجنائية

41211الرف25للوكرعادل عبد العال خراشىجريمة التلوث الضوضائي في القانون الوضعي والفقه الجنائي االسالمي 

41212الرف25للوكرعادل عبد العال خراشىجرائم االستغالل الجنسي لالطفال عبر شبكة االنترنت 

41213الرف25للوكرنوفل علي عبد هللا الصفودراسات في القانون الجنائي المقارن

41214الرف25للوكراحمد ابو الوفا محمدمشكلة عدم الظهور امام محكمة العدل الدولية

41215الرف25للوكرتامر محمد صالحذاتية المساءلة الجنائية كاحد اليات العدالة االنتقالية 

41216الرف25للوكرمحمد حسن طلحة المواجهة التشريعية واالمنية لظاهرة التحرش الجنسي

41217الرف25للوكرتامر محمد صالحاالضراب بين المشروعية والتجريم 

41218الرف25للوكرعادل عبد العال خراشىجريمة التعدي على حرمة االديان وازدرائها 

41219الرف25للوكرغسان شاكر محسن ابو طبيخالحصانات الموضوعية واالجرائية واثرها على مبدا المساواة الجنائية 

41220الرف25للوكرمحمد سعيد الرمالويجريمة االغتيال بين االعتبارات السياسية والموضوعية واثرها على الفرد والمجتمع 

41221الرف25للوكرمجدي محمد جمعة االستنساخ البشري بين المشروعية والتجريم

41222الرف25للوكرطارق ابراهيم الدسوقي عطيةالبصمات واثرها في االثبات الجنائي

41223الرف25للوكرعبد المعطي حمدي عبد المعطيالجوانب الموضوعية واالجرائية لغياب المتهم في مراحل الدعوى الجنائئية

41224الرف25للوكرمحمود نجيب حسنيالدستور والقانون الجنائي 

41225الرف25للوكرغنام محمد غنام القانو االداري الجنائي

41226الرف25للوكركاظم عبد جاسم جبر مكافحة االرهاب في التشريع العراقي 

41227الرف25للوكرواثبة داود السعدياالسس النظرية لعلمي االجرام والسياسة الجنائية

41228الرف25للوكرشعبان محمود محمد الهواريافتراض البراءة في المتهم كاساس للمحاكمة العادلة

41229الرف25للوكرغنام محمد غنام المسئولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن قانون جرائم االفالس

41230الرف25للوكرفرج عبد الواحد محمد نويرات ضمانات المتهم خالل مرحلة المحاكمة في قانون االجراءات الجنائية الليبي

41231الرف25للوكررمزي رياض عوضاالجراءات الجنائية في القانون االنجلو امريكي

41232الرف25للوكرنسرين عبد الحميد نبيه محمدمرحلة المحاكمة 

41233الرف25للوكروائل انور بندقحقوق المتهم في العدالة الجنائية

41234الرف25للوكرسردار علي عزيز ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم 

41235الرف25للوكرمحمود نجيب حسنيشرح قانون االجراءات الجنائية

41236الرف25للوكرجمال سايس1االجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ج

41237الرف25للوكرجمال سايس2االجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ج

41238الرف25للوكرجمال سايس3االجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ج

41239الرف25للوكرجمال سايس4االجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات ج

41240الرف25للوكرصالح رزق عبد الغفارجرائم االستغالل االقتصادي لالطفال

41241الرف25للوكرفادي محمد عقلة السلطات الممنوحة لماموري الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي

41242الرف25للوكربدوي حناالتدخل في الجريمة 

41243الرف25للوكرعلي رسن الدراجينظرية الظروف المشددة في الجريمة 

51244الرف25للوكرمحمود نصرالسلطة التقديرية وضمانات المتهم في االجراءات الجنائية

51245الرف25للوكرمحسن حسن الجابريالمرشد العلمي للطلبات والعرائض المقدمة في الدعوى الجزائية

51246الرف25للوكرمكي عبد الواحد كاظمالمرشد العلمي للمرافعة والطعن امام المحاكم الجزائية

51247الرف25للوكرمحسن حسن الجابريالمرشد العلمي في الدعاوى التحقيقية 

51248الرف25للوكرمحمد عبد الحميد البيئة في القانون الجنائي دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة االسالمية

51249الرف25للوكراياد احمد سعيد الساريالباعث واثره في تحديد عقوبة جريمة القتل العمد 

51250الرف25للوكرعماد حسن مهوالالنظام القانوني للجرائم المخلة بالشرف

51251الرف25للوكروداد عبد الرحمن القيسيالجريمة السياسية في القانونين المقارنة

51252الرف25للوكراحمد ضياء الدينمشروعية الدليل في المواد الجنائية

51253الرف25للوكرصالح عبد الزهره الموسوعة القضائية 

51254الرف25للوكرعماد فتاح اسماعيلمكافحة تعاطي المخدرات بين العالج والتجريم 

51255الرف25للوكركاظم شهد حمزة2017 لسنة 50احكام التجريم والعقاب في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 

51256الرف25للوكرعادل يوسف الشكري االحكام العامة اللغاء النص العقابي 

51257الرف25للوكرمحمود سليمان موسىقواعد التجريم واسباب االباحة 



51258الرف25للوكررعد اسماعيل حسنجريمة االجهاض 

51259الرف25للوكرابراهيم سيد احمد الوجيز في مسئولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاءا

51260الرف25للوكرايمن ابراهيم سرحانالتحرش الجنسي جريمة عدوان على العرض بين الداء والدواء

51261الرف25للوكرعبد هللا حسين العمريجريمة اختطاف االشخاص 

51262الرف25للوكرعبد العزيز بن سعدوناحكام التحرش الجنسي 

51263الرف25للوكرطالب فارس السورجيجوانب عملية للمحاكم الجزائية

51264الرف25للوكرنبيل العبيديمكافحة جريمة االتجار باالعضاء البشرية 

51265الرف25للوكرايهاب عبد المطلباالثبات في جرائم المخدرات

51266الرف25للوكرلطيف شيخ طه دراسات قانونية الجرائم الواقعة على النفس والمال وتطبيقاتها القضائية

51267الرف25للوكرسليم عبد الكريم السالميالجريمة الوهمية دراسة مقارنة في اطار المسؤولية الجزائية 

51268الرف25للوكرسالم زيدان2013لسنة 26مسؤولية الطبيب الجزائية وقانون حماية االطباء رقم 

51269الرف25للوكرعادل يوسف الشكري فن صياغة النص العقابي 

51270الرف25للوكرجالل هاشم طبانةالجرائم االقتصادية في التشريع العراقي والظروف المشددة لها

51271الرف25للوكراحمد محمود خليلالموسوعة الشاملة للقواعد القانونية التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض المصرية

51272الرف25للوكرمحمد جمال مظلوماالتجار بالمخدرات 

51273الرف25للوكرالهادي علي يوسفالمعاملة الجنائية لمتعاطي المخدرات

51274الرف25للوكرعبلة الكحالوي البصمة الوراثية وحجيتها في االثبات الجنائي

51275الرف25للوكرعمار عباس الحسينيالتصوير المرائي والتسجيل الصوتي وحجيتها في االثبات الجنائي

51276الرف25للوكرمحمد نصر القطريالوافي في الحماية الجنائية للنقل الجوي

51277الرف25للوكراحمد لطفي السيد مرعيالجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة والثقة العامة

51278الرف25للوكريعقوب يوسف الجذوعالجرائم المخلة باالخالق واالداب العامة في التشريع الجنائي العراقي

51279الرف25للوكرعبد الرحمن محمد العيسويالمضمون النفسي لقانون المخدرات 

51280الرف25للوكرعبد العظيم مرسيالجوانب االجرائية لجرائم الموظفين والقائمين باعباء السلطة العامة

51281الرف25للوكرشريف احمد الطباخالجرائم الجنائية للموظف العام في ضوء القضاء والفقه

51282الرف25للوكرمحمد معروف عبد رقابة االدعاء العام على الشرعية 

51283الرف25للوكرعبد الحسين صباح صيوان1موسوعة نصوص التجريم والعقاب ج

51284الرف25للوكرعبد الحسين صباح صيوان2موسوعة نصوص التجريم والعقاب ج

51285الرف25للوكرمحمد سيد احمد محمدالتناسب بين الجريمة التاديبية والعقوبة التاديبية 

51286الرف25للوكرصباح سامي داودالمسؤولية الجنائية عن تعذيب االشخاص 

51287الرف25للوكرابراهيم المشاهدي2المختار من ق مضاء محكمة  التمييز االقسم الجنائي ج

61288الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة6المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية القسم الجنائي ج

61289الرف25للوكرفتحى محمد انور عزتضوابط التدليل في االحكام الجنائية 

61290الرف25للوكرابراهيم المشاهدي4المختارمن قضاء محكمة التمييز القسم الجنائي ج

61291الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة11المختار من قرارات محكمة التمييز االتحادية القسم الجنائي ج

61292الرف25للوكرسلمان عبيد عبد اللة11المختار من قرارات محكمة التمييز االتحادية القسم الجنائي ج

61293الرف25للوكرمحمود عبد ربه محمدالتكييف في المواد الجنائية 

61294الرف25للوكرموسى مسعود ارحومةقبول الدليل العلمي امام القضاء الجنائي 

61295الرف25للوكررؤوف عبيد نظرية المصلحة في الطعن الجنائي 

61296الرف25للوكرمحمد طه حسين الحسينياختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية 

61297الرف25للوكرفخري عبد الرزاق صلبيشرح قانون اصول المحاكمات الجزائية 

61298الرف25للوكرثائر خالد عبد هللا العقادحقوق الضحايا في ضوء احكام القانون الدولي الجنائي 

61299الرف25للوكرمحمد ذياب سطام الحماية الجزائية للسلم االجتماعي 

61300الرف25للوكرعبد الفتاح مصطفى الصيفياالحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة االسالمية والقانون

61301الرف25للوكرانيس حسيب السيد المحالويالقناعة الوجدانية للقاضي الجنائي بوسائل االثبات الحديثة

61302الرف25للوكرسلمان عبيد عبد هللاادلة االثبات في الدعوى الجزائية 

61303الرف25للوكرابراهيم علي صالحالمسئولية الجنائية لالشخاص المعنوية

61304الرف25للوكراحمد حامد البدري محمد الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية 

61305الرف25للوكرمحمد زكي ابو عامرشائبة الخطأ في الحكم الجنائي 

61306الرف25للوكرمحمد جبار جدوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي جريمة سبايكر

61307الرف25للوكرلطيف شيخ طه دراسات قانونية الجرائم المخلة بالثقة والمصلحة العامة

61308الرف25للوكرقاسم تركي عوادالصفة الوظيفية في القانون الجنائي

61309الرف25للوكرعبد القادر الشيخليجريمة االحتيال في قوانين عقوبات الدول العربية 

61310الرف25للوكرمحمود عبد العزيز الدور القضائي للقرائن القضائية والقرائن القانونية في االثبات الجنائي

61311الرف25للوكريوسف عبد المنعم االحولقانون االجراءات الجنائية الفرنسي

61312الرف25للوكرهشام حنش العزاويالمسؤولية الجنائية للمخبر السري 



61313الرف25للوكرجمال ابراهيم عبد الحسين االمر الجزائي ومجاالت تطبيقه

61314الرف25للوكرحمدي رجب عطيةاالجراءات الجنائية  بشان االطفال الجانحين والمعرضين للخطر في تشريعات الدول العربية

61315الرف25للوكرمحمود نجيب حسنيجرائم االعتداء على االموال

61316الرف25للوكرحسون عبيد هجيجسلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية 

61317الرف25للوكركامران رسول سعيداهم المبادئ والقرارات الهامة 

61318الرف25للوكرعصام عبد الفتاح مطرالتشريعات االلكترونية الدولية والعربية 

61319الرف25للوكررمسيس بهنامنظرية التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعيا وتطبيقيا

61320الرف25للوكرطالب فارس السورجيجوانب عملية للمحاكم الجزائية

61321الرف25للوكرحسين محمد الغولجرائم شبكة االنترنت والمسؤولية الجزائية الناشئة عنها 

61322الرف25للوكرعبد الفتاح بيومي حجازيالجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثة

61323الرف25للوكرمحمد حماد مرهجالجريمة المعلوماتية 



61324الرف25للوكرسلمان عبيد عبد هللا9المختار من قرارات محكمة التمييز االتحادية القسم الجنائي ج

61325الرف25للوكربوشى يوسفالحق في سالمة الجسم واثر التطور الطبي على حمايته جنائيا

61326الرف25للوكرمحمود عبد القادر هاللجريمة استخدام العمال سخرة

61327الرف25للوكراشرف جمال قنديل حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه 

61328الرف25للوكرعدنان مايح بدردعاوى الجنح واحكامها في القانون العراقي

61329الرف25للوكرحسين مجباس حسينجريمة افشاء االسرار واالعتداء على الحياة الخاصة 

61330الرف25للوكرمحمود الرشيديالعنف في جرائم االنترنت اهم القضايا الحماية والتامين

61331الرف25للوكرعبد الرحمن الجورانيجريمة اختالس االموال العامة في التشريع والقضاء العراقي

11332الرف35للوكراسامة شاهين الموسوعة الذهبية في الطعن في االحكام الجنائية المعارضة واالستئناف

11333الرف25للوكرعبد الرءوف مهديشرح القواعد العامة لالجراءات الجنائية 

11334الرف35للوكرعبد هللا سعيد فهد الدوهالمحاكم الخاصة واالستثنائية واثرها على حقوق المتهم

11335الرف35للوكرعبد الحسين البهادليالقرارات التمييزية للدعاوى الجزائية 

11336الرف35للوكرفخري عبد الرزاق صلبيابحاث في القانون الجزائي 

11337الرف35للوكرنسرين عبد الحميد نبيه محمدكاحد اسباب ثورات البلدان العربية على حكوماتها واحكامها )جرائم االختالس والغدر 

11338الرف35للوكرامل سالم العواودةالعنف ضد المراة في القطاع الصحي 

11339الرف35للوكريعمر طاهر محمدالمسؤولية الجزائية الناشئة عن خرق قواعد االشتباك 

11340الرف35للوكرعواد حسين ياسين العبيدي 1983 لسنة 76شرح احكام قانون رعاية االحداث رقم 

11341الرف35للوكرفخري عبد الرزاق صلبيالمسؤولية الجزائية 

11342الرف35للوكرعمار عباس الحسينيمبادئ التحقيق الجنائي الحديث 

11343الرف35للوكرمحمد محسن عالوي العجيلي اثر الغلط في المسؤولية الجنائية

11344الرف35للوكرظاهر حمزة سلماناالجراءات والتدابير المقررة في قانون رعاية االحداث 

11345الرف35للوكرعصام عبد الرحمنالمركز القانوني لالدعاء العام العسكري في العراق

11346الرف35للوكراحمد فتحي سرورالشرعية الدستورية وحقوق االنسان في االجراءات الجنائية 

11347الرف35للوكرمحمود نجيب حسنيمدخل للفقه الجنائي االسالمي

11348الرف35للوكرمحمود نجيب حسنيجرائم االمتناع والمسئولية الجنائية عن االمتناع 

11349الرف35للوكرمحمود نجيب حسنيالمجرمون الشواذ 

11350الرف35للوكرمحمود نجيب حسنيالنظرية العامة للقصد الجنائي 

11351الرف35للوكرمحمود نجيب حسنيدور الرسول الكريم في ارساء معالم النظام الجنائي االسالمي 

11352الرف35للوكرمحمود نجيب حسنيالموجز في شرح  االجراءات الجنائية 

11353الرف35للوكرحامد سيد محمد حامدالعنف الجنسي ضد المراة في القانون الدولي 

11354الرف35للوكراحمد فتحيالسياسة الجنائية في الشريعة االسالمية

11355الرف35للوكركمال عد الواحد الجوهريضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة 

11356الرف35للوكرعبد العزيز عبد هللا محمد المعمريدور العرف في القانون الجنائي

11357الرف35للوكررؤوف عبيد حق الدفاع امام القضاء الجنائي 

11358الرف35للوكررؤوف عبيد القبض والتفتيش في جوانبهما العلمية الهامة 

11359الرف35للوكررؤوف عبيد الطعن في الحكم باعتباره المعارضة كأن لم تكن 



11360الرف35للوكررؤوف عبيد الطعن في اوامر االحالة واالوامر بأالوجه القامة الدعوي

11361الرف35للوكررؤوف عبيد الصلة بين جواز االستئناف وجواز النقض 

11362الرف35للوكررؤوف عبيد نظرية المصلحة في الطعن الجنائي 

11363الرف35للوكررؤوف عبيد مركز الدعوي المدنية امام القضاء الجنائي

11364الرف35للوكررؤوف عبيد تنازع االختصاص في المواد الجنائية

11365الرف35للوكررؤوف عبيد تكييف الواقعة ومايثييره في نطاق التقسيم الثالثي للجرائم

11366الرف35للوكررؤوف عبيد الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية 

11367الرف35للوكررؤوف عبيد استظهار القصد في القتل العمد 

11368الرف35للوكررؤوف عبيد دعوي البالغ الكاذب في جوانبها العلمية

11369الرف35للوكررؤوف عبيد العذر القهري وما يثيره من بحث في االجراءات الجنائية 

11370الرف35للوكراحمد عبد الظاهررجعية القانون االصلح للمتهم في القانون الجنائي الدستوري

11371الرفايمان محمد علي الجابري الحجية الجنائية لتقرير الخبير 

11372الرف35للوكرحامد الشريفكنوز المرافعات الشفوية امام القضاء الجنائي صور من النماذج الحديثة للمرافعات

11373الرف35للوكرحامد الشريفكنوز المرافعات المكتوبة امام القضاء الجنائي صور من النماذج الحديثة للمرافعات

11374الرف35للوكرحامد الشريففن المرافعة امام المحاكم الجنائية 

11375الرف35للوكرحامد الشريفكنوز المرافعات المكتوبة امام القضاء الجنائي 

11376الرف35للوكرحامد الشريفكنوز المرافعات الشفوية امام القضاء الجنائي

11377الرف35للوكرياسر عسكر زيدان دور القضاء في تحريك الدعوى الجنائية والحكم فيها 

11378الرف35للوكرمحمود احمد طهاالنجاب بين التجريم والمشروعية 

11379الرف35للوكراحمد فتحي سرورالوسيط في النقض الجنائي 

11380الرف35للوكرمفيد عبد الجليل الصالحيالحماية  الجنائية للتجارة االلكترونية وفقا للتشريعات الجنائية المقارنة 

11381الرف35للوكرهشام اليوسفيالحماية الجنائية للسر المهني 

11382الرف35للوكرشريف احمد الطباخالجرائم الجنائية للموظف العام في ضوء القضاء والفقه

11383الرف35للوكرفوزية عبد الستار شرح قانون االجراءات الجنائية وفقا الحدث التعديالت 

11384الرف35للوكرمحمد فوزي ابراهيم دور الرضاء في قانون االجراءات الجائية 

21385الرف35للوكراحمد حمد هللا احمد الموسويالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون ضريبة الدخل 

21386الرف35للوكرمحمد علي عبد الرضا عفلوك النافذ2005موقف القانون العراقي من احكام النظام االساس للمحكمة الجنائية الدولية في ظل دستور عام 

21387الرف35للوكرمحمد علي عبد الرضا عفلوكدراسات قانونية في حرية االتصال

21388الرف35للوكرمحمد علي عبد الرضا عفلوكحماية الضحية في اطار المفهوم القانوني للعدالة الجنائية 

21389الرف35للوكرمحمد علي عبد الرضا عفلوكجرائم المحميات الطبيعية 

21390الرف35للوكرمحمد علي عبد الرضا عفلوكدراسات في فلسفة القانون

21391الرف35للوكرعمر مؤيد عبد القادر الجلبيمكافحة غسيل االموال

21392الرف35للوكراحمد حمد هللا احمد الموسويالمسؤولية الجنائية الناشئة عن االستعمال غير المشروع لخدمة الهاتف النقال

21393الرف35للوكراحمد عبيس نعمة الفتالويقانونية  تحليلية- دراسة مقارنة-الهجمات السبرانية 

21394الرف35للوكرعلي حمزة عسل الخفاجيدراسة مقارنة- الظروف القضائية المخففة في التشريع العراقي 

21395الرف35للوكرعلي حمزة عسل الخفاجيالحق العام في الدعوى الجزائية 

21396الرف35للوكرعبد الرحمن خلفيالحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

21397الرف35للوكرمصدق عادل طالبدراسة مقارنة/ محاكمة رئيس واعضاء السلطة التنفيذية 

21398الرف35للوكراحمد ناصر حسيناالستفزاز الخطير

21399الرف35للوكرثجيل مريبط موزانحالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الجزائية

21400الرف35للوكرثجيل مريبط موزانحالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية الجزائية

ٌ 21401الرف35للوكروصفي محمد عليالطب العدلي علماٌ وتطبيقا

21402الرف35للوكرصباح صادققانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديالته

21403الرف35للوكرصباح صادققانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديالته

21404الرف35للوكروزارة العدل(111)رقم 1969قانون العقوبات وتعديالته لسنة 

21405الرف35للوكروزارة العدل(111)رقم 1969قانون العقوبات وتعديالته لسنة 

21406الرف35للوكراحمد رفعت خفاجيشرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص

21407الرف35لوكر فتحي عبد الرضا الجواريتطور القضاء الجنائي العراقي

21408الرف35لوكر عبد القادر الدبوني    النصوص الجزائية في القوانين العراقية

21409الرف 35لوكر عمار عباس الحسينيالتصوير المرائي والتسجيل الصوتي وحجيتها في االثبات الجنائي

21410الرف 35لوكر عمار عباس الحسينيجرائم الحاسوب واالنترنت 

21411الرف 35لوكر عمار عباس الحسينيالتجريم والعقاب في النظام التاديبي 

21412الرف 35لوكر عمار عباس الحسينيموجز علم االجرام وعلم العقاب 

21413الرف35لوكر عمار عباس الحسينيمبادئ التحقيق الجنائي الحديث 

21414الرف 35لوكر عمار عباس الحسينيجريمة االتالف المعلوماتي 


